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Semana da Pedagogia 

 

A Semana da Pedagogia é mais um grande evento realizado anualmente pela 

Faculdade de Educação de Tangará da Serra – FAEST/UniSerra, antiga ITEC.  

Neste ano de 2017 a XVIII Semana da Pedagogia tem como tema A EDUCAÇÃO 

FRENTE AOS DESAFIOS DOS NOVOS TEMPOS, com discussões sobre (In) disciplina e 

Mediação de Conflitos; a Difusão Pedagógica da Literatura Infantil; a Ludicidade com a Música 

e a Brincadeira; a Inclusão Escolar e os Desafios para a Sala de Aula; as Relações de Gênero na 

Educação e na Escola e a Tecnologia e Comunicação no Espaço Escolar. Todos os temas 

proporcionam amplas discussões e proposições frente o exercício da docência. 

Durante a realização da Semana da Pedagogia serão proferidas palestras, minicursos, 

exposições de banners, relatos de práticas de ensino, apresentações culturais, diálogos com 

autores tangaraenses e socialização de saberes vivenciados por educadoras(es) e futuras(os) 

Pedagogas(os) da Instituição sobre fatos relevantes para a melhoria da qualidade de ensino. 

É, também, objetivo da SEMANA DA PEDAGOGIA, a integração entre acadêmicos, 

egressos e a comunidade, possibilitando discussões e análises de referências atuais sobre a 

Educação, revendo conceitos, levando o pedagogo a fazer uma reflexão com o que está 

aprendendo em sala de aula. 

A FAEST/UniSerra, por seus diretores, por seu corpo docente, administrativo e 

discente orgulha-se de ter contribuído e de estar contribuindo para o desenvolvimento da 

Educação de Tangará da Serra. 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

TERÇA-FEIRA – 16 de maio – LOCAL: OAB 

18:00 as 19:00 – Credenciamento e Exposição de Livros de Autores Locais  

19:30 – Apresentação Cultural 

20:00 – Acolhida do Evento – Gilmar Utzig – Diretor da FAEST 

20:00 – Conferência Magna – A Educação Frente aos Desafios dos Novos Tempos – Profº Dr. 

Carlos Edinei de Oliveira 

Coordenadora da Mesa: Profª Ma. Iolanda Cristina do Nascimento Garcia. 

22:00 – Encerramento 

 

QUARTA-FEIRA – 17 de maio – OFICINAS 

19:00 as 22:00 – OFICINAS – Local FAEST 

1 Relações de Gênero na Educação e na Escola – Profº Mestrando Sebastian Ramos 
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6 inclusão Escolar e os Desafios para a Sala de Aula – Profª Esp. Lenira Gomes dos Santos Lima  

 

QUINTA-FEIRA – 18 de maio – COLÓQUIO DE PRÁTICAS DE ENSINO/EXPOSIÇÃO 

DE BANNERS LOCAL: FAEST – QUADRA DO CME TANIA ARANTES 

19:00 as 22:00  – Exposição de Banners e visitação  

 

SEXTA-FEIRA – 19 de maio – RELATOS DE PRÁTICAS DE ENSINO- Local: OAB  

19:00 as 20:00 – Exposição de Livros e Autógrafos de Autores Tangaraenses e Momento 

Cultural 

20:00 – Mesa Redonda: Relatos de Experiências Pedagógicas de Sucesso  

 Educação Infantil – Profª Esp. Solange Gomes 

 Anos Iniciais, Alfabetização – Profº Esp. Odair José 
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22:00 – Encerramento 

SEMANA DA PEDAGOGIA
1
  

 

 

A Semana da Pedagogia é mais um grande evento realizado anualmente pela 

Faculdade de Educação de Tangará da Serra – FAEST/UniSerra, antiga ITEC.  

Neste ano de 2017 a XVIII Semana da Pedagogia tem como tema A EDUCAÇÃO 

FRENTE AOS DESAFIOS DOS NOVOS TEMPOS, com discussões sobre (In) disciplina e 

Mediação de Conflitos; a Difusão Pedagógica da Literatura Infantil; a Ludicidade com a Música 

e a Brincadeira; a Inclusão Escolar e os Desafios para a Sala de Aula; as Relações de Gênero na 

Educação e na Escola e a Tecnologia e Comunicação no Espaço Escolar. Todos os temas 

proporcionam amplas discussões e proposições frente o exercício da docência. 

Durante a realização da Semana da Pedagogia serão proferidas palestras, minicursos, 

exposições de banners, relatos de práticas de ensino, apresentações culturais, diálogos com 

autores tangaraenses e socialização de saberes vivenciados por educadoras(es) e futuras(os) 

Pedagogas(os) da Instituição sobre fatos relevantes para a melhoria da qualidade de ensino. 

É, também, objetivo da SEMANA DA PEDAGOGIA, a integração entre acadêmicos, 

egressos e a comunidade, possibilitando discussões e análises de referências atuais sobre a 

Educação, revendo conceitos, levando o pedagogo a fazer uma reflexão com o que está 

aprendendo em sala de aula. 

A FAEST/UniSerra, por seus diretores, por seu corpo docente, administrativo e 

discente orgulha-se de ter contribuído e de estar contribuindo para o desenvolvimento da 

Educação de Tangará da Serra. 

 

 

 

                                                 
1 Esse material foi organizado pela profª Me. Iolanda Cristina do Nascimento Garcia e o profº 

Esp. Luiz Eduardo Brescovit. 

Todo texto, aqui organizado, é de responsabilidade dos autores que enviaram ao evento e se 

responsabilizam por suas produções. 
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A BRINCADEIRA VISTA COMO LINGUAGEM PRINCIPAL DA 

CRIANÇA E SUA COMUNICAÇÃO COM O MUNDO 

Franciele Giraldi dos Santos
2
 

 

RESUMO: Este texto visa abordar a relevância e o significado que o brincar possui para as crianças na 

etapa da Educação Infantil (EI), etapa creche, enquanto mediadoras dialogando sobre as práticas 

pedagógicas. O mesmo tem como objetivo abordar os diversos benefícios que o brincar traz para a criança, 

esclarecendo que a brincadeira é a linguagem infantil, onde por meio dela a criança se comunica com o 

outro e o meio a sua volta. A metodologia utilizada neste texto foi a bibliográfica, é baseada na leitura e 

revisão da literatura para análise do tema, adequada para o mesmo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brincar; Experiências; Criança.  

 

Quando falamos em infância, Educação Infantil (EI), criança, consecutivamente vem a 

nossa mente também a expressão brincar. As palavras acima estão intimamente ligadas, pois 

quando estudamos, analisamos e observamos as práticas das instituições de EI, as leis e os 

documentos norteadores que as regulamentam, conseguimos visualizar o brincar como aspecto 

essencial para o desenvolvimento das propostas de atividades direcionadas as crianças.  

O brincar é visto como a linguagem principal utilizada pela criança, através da 

brincadeira ela consegue se expressar, se comunicar tanto com o outro quanto com o meio a sua 

volta, é brincando que ela imagina, cria, imita, transforma.  

Este texto objetiva analisar os diversos benefícios que o brincar traz para a criança, tanto 

como uma questão de prazer pessoal como no desenvolvimento e na aprendizagem.  

Quando falamos em Educação Infantil (EI), é imprescindível falarmos também sobre uma 

prática que está amplamente ligada a esta fase, o brincar, que deve fazer parte do cotidiano das 

Instituições de EI. A infância e o brincar são termos muito próximos, desde a idade antiga as 

crianças tentam conhecer o mundo através do faz-de-conta, de adivinhas, de rodas, bonecos, 

entre outros (SEBASTIANI, 2009, p. 159). Isso fica claro quando observamos alguns registros 

antigos, onde encontramos diversas brincadeiras.  

A brincadeira é uma linguagem infantil, através dela a criança se comunica com os que 

estão a sua volta e com o mundo de maneira geral. Podemos dizer que a brincadeira é uma ação 

                                                 
2 Graduada em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Tangará da Serra (FAEST) e 

Especialista em Educação Infantil. 
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que acontece no plano da imaginação, desse modo, podemos afirmar então que a criança tem o 

domínio simbólico, pensando assim, podemos afirmar que que ela difere o que é imaginário do 

que é real. Dessa maneira, durante a brincadeira a criança se apropria de elementos do mundo 

real para atribuir novos significados, isso acontece constantemente durante a brincadeira na EI, 

como por exemplo quando a criança se apropria de uma pecinha e faz dela um telefone, ou 

quando ela pega o caderno e faz dele um teclado de computador, entre diversos outros exemplos. 

Esse processo acontece quando a criança coloca em prática situações vivenciadas em seu mundo 

real, podendo assim afirmar que toda brincadeira é uma lembrança de algo que ela vivenciou. 

“Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma 

realidade anteriormente vivenciada” (RCNEI, 1998, p. 27).  

Durante a brincadeira, toda ação é transformada, por exemplo, gestos, objetos, sinais, 

significam muito mais do que simplesmente aparentam ser. No ato de brincar, a criança 

transforma conhecimentos que já possui e os coloca em prática durante a brincadeira, esses 

conhecimentos são adquiridos através da observação e da imitação. 

Por exemplo, para assumir um determinado papel, numa brincadeira, a criança 

deve conhecer algumas de suas características. Seus conhecimentos provêm da 

imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família 

ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas 

assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros etc. A fonte de seus 

conhecimentos é múltipla, mas estes encontram-se, ainda, fragmentados. 

(RCNEI, 1998, p. 27). 

 

Para que a brincadeira aconteça em alguns momentos, é necessário que as crianças 

tenham certa independência sobre ela, ou seja, que elas possam escolher seus papéis, seus 

companheiros, o tema da brincadeira, os objetos que serão utilizados no decorrer da mesma, tudo 

isso como um acordo de quem irá participar da brincadeira. Segundo o RCNEI, 1998, p. 28, 

quando falamos em brincar falamos em diversas experiências, estas são agrupadas em três 

modalidades básicas, “brincar de faz-de-conta ou com papéis, considerada como atividades 

fundamental da qual se originam todas as outras, brincar com materiais de construção e brincar 

com regras”. Independente de qual modalidade for escolhida pela criança, seus conhecimentos 

serão ampliados durante a execução da brincadeira, tudo de forma lúdica e prazerosa para a 

criança. 

Apesar de comprovada a relevância do brincar na EI, ele ainda não foi capaz de 

modificar totalmente ideias e práticas, não somente no campo familiar, mas também dos 
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profissionais que atuam nessa área. Muitas vezes, os profissionais ignoram o brincar, focando em 

trabalhos pedagógicos que não envolvam o brincar, utilizando-se somente de atividades 

impressas, tais como de colorir, completar, seguir o exemplo, entre outras, onde a ludicidade é 

deixada de lado, como se o brincar não fizesse parte do mesmo, sendo visto como um passa 

tempo ou como uma mera distração para as crianças. 

Assim, o brincar no meio educacional oscila entre dois extremos – uma abordagem 

“laissez-faire” em que o brincar é considerado algo trivial e por isso não possui valor 

educacional e outra que parte de uma concepção escolarizada em que o objetivo é 

alfabetizar precocemente, o brincar é tomado como bagunça que deve ser regrado ou, 

então, evitado. (CITON, p.10, 2012) 

 

No entanto, sabemos que a criança brinca sem a necessidade do consentimento do adulto 

ou de sua aprovação, muito menos de qualquer tipo de planejamento, mas a brincadeira 

simplesmente acontece, a qualquer hora ou em qualquer lugar, basta a criança querer. 

Quando observamos o brincar, muitas vezes nos perguntamos como as crianças não se 

cansam do mesmo, brincando por horas e horas, incansavelmente, “a resposta é simples: a causa 

de tamanha entrega e envolvimento por parte das crianças é o prazer e o divertimento que o 

brincar dá a elas” (SEBASTIANI, 2009, p. 159). Sendo assim, é importante que a o brincar faça 

parte da vida das crianças e a escola enquanto instituição formadora representada por seus 

profissionais possa contribuir com a formação de uma infância plena e feliz.  

O presente trabalho teve a intenção de dar ao brincar sua real importância, demostrando e 

expondo como o mesmo é essencial para o desenvolvimento e a socialização da criança. Durante 

a brincadeira, toda ação é transformada, por exemplo, gestos, objetos, sinais, significam muito 

mais do que simplesmente aparentam ser. 

Apesar da importância comprovada do brincar, ele ainda não foi capaz de modificar 

totalmente algumas ideias e práticas, muitos educadores veem o brincar como simples distração, 

não dando a ele sua real importância. Por outro lado, ficou evidente que para que a brincadeira 

aconteça basta a criança querer, não é necessário o consentimento ou a aprovação do adulto para 

que a mesma se realize, porém, se compreendermos a importância do brincar como aspecto 

formador, com certeza daremos mais autonomia para que as crianças criem suas próprias 

brincadeiras e com elas desenvolvam habilidades fundamentais para o seu desenvolvimento 

cognitivo, físico, afetivo e emocional.   
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A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO DOCENTE EM PROL DA 

APRENDIZAGEM 

Karine Cristina Ferreira Rodrigues
3
; 

Ibrahim Georges Cecyn Moussa
4
 

 

RESUMO: A afetividade é importante para uma aprendizagem dos alunos, pois ela pode interferir de 

maneira positiva ou negativa durante esse processo. O presente trabalho tem como objetivo verificar a 

importância do vínculo afetivo no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa bibliográfica buscou 

autores como Henri Wallon e Carl Rogers que abordam o tema afetividade. A pesquisa mostrou que o 

vínculo afetivo construído na relação professor-aluno pode transmitir segurança e motivação para que o 

aluno acredite no seu potencial e tenha uma aprendizagem efetiva. Concluiu-se a necessidade de investir 

em formação de profissionais da educação, para que recebam uma preparação adequada para superar 

todos os problemas de ordem afetiva emocional de seus alunos. 

 

Palavras-chave: Emoção; Afetividade, Motivação. 

 

A escola é o primeiro ambiente depois da família onde a criança fará novos contatos e 

consolidará novas relações. Por isso a escola deve oferecer um ambiente acolhedor para que 

proporcione o desenvolvimento social cognitivo da criança.  

Nesse contexto educacional, dois sujeitos importantes o professor e o aluno, irão construir 

vínculos que ultrapassará a condição de ensinante e aprendente, construindo uma relação 

marcada por sentimentos de afeto e emoção. Segundo Almeida (2012, p.14) “é necessário que o 

professor conheça os seus alunos não somente no aspecto cognitivo, mas também 

emocionalmente, assim garantirá a sucesso das interações”. 

O presente estudo iniciou com a revisão de obras escritas, especialmente de Henri Wallon, 

Piaget e Paulo Freire com a intenção de perceber como a afetividade pode interferir no processo 

de ensino-aprendizagem. Buscou-se investigar: a relação da afetividade e aprendizagem e como 

a emoção está presente na sala de aula. Assim sendo o objetivo principal do estudo foi investigar 

como as interações entre professor e aluno pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem.   
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A afetividade na perspectiva de Wallon 

A afetividade é o tema central na obra de Wallon sendo na sua concepção imprescindível 

no processo de desenvolvimento da personalidade e o seu nascimento é anterior ao da 

inteligência. A afetividade é um domínio funcional e é a primeira etapa que a criança atinge. 

Segundo Almeida; Mahoney (2007, p.17) “afetividade é a capacidade de um indivíduo  ser 

afetado por influências externas e internas do meio e ainda de causar-lhe sensações  agradáveis 

ou desagradáveis.”  

Wallon entende que o desenvolvimento da pessoa é uma construção progressiva e dividida 

em fases que alternam momentos ora afetivos ora cognitivos. Assim ele dividiu em cinco 

estágios o desenvolvimento do indivíduo que é caracterizado como evolução psicológica da 

criança. 

O 1º estágio impulsivo – emocional (0 a 1 ano). O 2º sensório-motor ( 1 a 3 anos). O 3º 

estágio do personalismo (3 a 6 anos). Por volta dos 6 anos o 4º estágio chamado de categorial. O 

5º estágio (11 anos em diante) período da puberdade. (GALVÃO. 2014)  

A afetividade assim como a inteligência não permanece estática e vai passando por um 

processo de evolução. Pode-se dizer que o indivíduo adquire certas capacidades que representam 

seu estado de maturação que caracteriza a evolução da afetividade que são: emoção, sentimento e 

paixão. 

 A emoção é a exteriorização da afetividade na expressão oral, corporal e motora. Os 

sentimentos são estados subjetivos mais duradouros menos orgânicos que as emoções. A paixão 

é capacidade da criança de autocontrolar-se em determinada situação. Seu aparecimento surge 

após os três anos e através dela a emoção pode ser contida. (ALMEIDA.2012, p. 17) 

Em sua teoria do desenvolvimento, Wallon oferece instrumentos e possibilidade para o 

professor traçar sua prática, pois ao conhecer as caraterísticas de cada estágio é possível de forma 

intencional criar condições que favoreçam o aprendizado e também promovam uma convivência 

sadia.   

 

A emoção na sala de aula 

Cada emoção contém um determinado conjunto de sintomas que a caracteriza. O corpo é 

quem expressa às emoções alguns efeitos podem ser mais ou menos perceptíveis. A falta de 
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clareza sobre que tipo de emoção um aluno pode estar representando com seu comportamento 

podem contribuir para uma má interpretação do professor e fazê-lo acreditar que um movimento 

motor exagerado de alegria seja interpretado por indisciplina. 

Segundo Wallon apud Almeida (2012, p.91)  

A emoção por ser imprevisível, surge nos momentos de completa 

vulnerabilidade do indivíduo. Por não considerarem a 

imprevisibilidade, os indivíduos ao depararem com reações 

emocionais de outrem, ficam mais suscetíveis ao seu contágio. No 

caso dos professores, ao não reconheceram os possíveis indicadores de 

uma emoção, geralmente se entregam ao seu contágio e, 

consequentemente, passam a fazer parte do circuito perverso. 

 

O circuito perverso é quando o indivíduo não consegue reagir diante reações emocionais 

alheias. O perigo é de o sujeito de se envolver de tal maneira em determinada situação ficando 

alheio a realidade ( DANTAS apud ALMEIDA. 2012). 

A presença da emoção reduz as capacidades de entendimento do indivíduo, para um 

professor participar deste circuito perverso, significa ter degastar-se fisicamente que por 

consequência poderá comprometer sua prática pedagógica, além da possibilidade de uma 

determinada situação individual se tornar o problema de uma sala inteira. 

A emoção tem um grande poder de contágio segundo Wallon (1971) o seu efeito é 

provocar identidade de reações e comunhão de sensibilidade entre os outros.  Devido a esse 

poder epidêmico em um grupo de crianças que ainda não consegue ter o controle de suas 

emoções as consequências de determinadas situações podem ser catastróficas. (GALVÃO. 2014; 

ALMEIDA. 2012) 

Entender a emoção é o primeiro passo para administrá-la. A linguagem corporal nem 

sempre diz o que sentimos. Dai a importância de o professor ter habilidades para administrar a 

emoção na sala de aula e não mostrar sua vulnerabilidade, utilizar manobras que se mostrem 

eficientes a ponto de reduzir uma situação de crise é o ideal para um bom educador.  

 

Afetividade e aprendizagem 

Pode-se dizer que a escola é um ambiente fundamental no papel do desenvolvimento sócio 

afetivo da criança, isso devido às ricas trocas de experiências com outras crianças e com adultos 

que não são seus familiares. Mesmo diante dessa importância, a escola continua assumindo 

apenas o  papel de transmissora de conhecimento e ignorando os seu lado de formadora de  
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indivíduos  preparados para assumir o seu papel na sociedade. 

De acordo com Cunha (2012, p. 67): 

O que vai dar qualidade ou modifica 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 da experiência é que determinará nossa qualidade de vida. 

Por esta razão todos estão aptos a aprender quando amarem, quando 

desejarem, quando forem felizes. 

 

Sendo o ambiente escolar um terreno fértil na construção de saberes e local de experiências 

culturais, ela tem o compromisso de tonar acessível o conhecimento e ainda possibilitar 

experiências diversas que irá contribuir com a formação do aluno. A afetividade está presente 

durante essas relações e experiências com o mundo social, com o eu e o outro que nos fará 

elaborar e reestruturar comportamentos e ações. Nesse momento o professor assume um papel 

importante, seja de compreender o aluno em aspectos afetivos e intelectuais e interpretar todas as 

manifestações dos conhecimentos. (ALMEIDA. 2012) 

Quando o aluno encontra apoio no educador, aceitando-o como realmente é e valorizando 

seus esforços na aquisição de novos saberes, construirá um ambiente ideal para aprendizagem. 

Uma prática pedagógica diferenciada e prazerosa é importante para que os estímulos se revertam 

em um aprendizado prazeroso, a pedagogia afetiva permite o professor conhecer melhor os seus 

alunos e assim ter mais chances de sucesso na sua ensinagem. 

Paulo Freire salienta a importância do afeto na educação... 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação 

como experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, 

os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de 

ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática 

educativa como uma experiência a que faltasse rigor em que se gera a 

necessária disciplina intelectual. (FREIRE, 1996, p. 146).  

 

Isso vem reforçar a ideia de que os professores que estabeleçam vínculos afetivos com seus 

alunos conquistam a aprendizagem significativa e saudável que serão importantes para vida 

social. 

Dentro dessa concepção pode-se perceber como o processo educativo está ligado com a 

empatia dos sujeitos envolvidos. A afetividade faz parte do processo de aquisição de 

conhecimento, por isso a necessidade de uma prática que motive e respeite o aluno.   

Com este trabalho foi possível determinar que afetividade está presente durante todo 
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processo de ensino - aprendizagem. As relações afetivas podem interferir tanto positivamente 

quanto negativamente na vida dos alunos. Pode-se dizer que a educação brasileira precisa mudar 

o seu foco de que a escola não é apenas lugar de transmissão de conhecimento, mas local de 

aprendizagem interativa, capaz de respeitar os desejos e expectativas dos alunos, de modo a 

torná-los autônomos e críticos. 

Em busca dessa realidade é necessário investir em formação de profissionais para que os 

mesmos recebam uma preparação adequada para enfrentar e superar todos os problemas de 

ordem afetiva emocional de seus alunos. 

O vínculo construído na relação professor-aluno é tão importante que pode transmitir 

segurança e motivação para que cada aluno acredite no seu potencial. Proporcionar experiências 

afetivas durante a execução da prática pedagógica garantirá um aprendizagem mais significativa 

e duradoura para os alunos. 

Conclui-se que no processo de ensino-aprendizagem ocorrem ricas experiências emotivas e 

cognitivas, marcadas por afetos, que podem influenciar na vida social de cada educando 

permanentemente. 
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A PRÁTICA DA RODA DE LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RAMPIM, Valdinéia Estevão
 5

 

neiameell@hotmail.com  

 

RESUMO: O desenvolvimento da leitura deve ser estimulado desde a sua mais tenra idade. Este trabalho aborda a 

importância de incentivar as crianças à prática da leitura, ressaltando o valor da literatura infantil na formação de 

futuros leitores, destacando seus benefícios  ao desenvolvimento do conhecimento  e da imaginação, durante a 

infância. O hábito da leitura é construído na infância, dentro da escola e no ambiente familiar, mas nem todas as 

famílias têm acesso a livros e materiais de leitura, fica para a escola a incumbência e iniciar esse trabalho, sendo o 

professor o incentivador deste processo. No universo da educação, no que tange o assunto iniciação da leitura, sabe-

se que, quanto maior o contato do educando com portadores de texto, em especial os livros, maior será o seu 

interesse pela leitura e consequentemente será a facilidade para desenvolver  suas potencialidades educacionais. 

Diante desta constatação, a Roda de História vem oportunizar o acesso, a conscientização e desenvolvendo assim o 

habito da leitura.  Uma vez que a mesma é organizada com as crianças sentadas em círculos, onde vários livros serão 

dispersos no centro da roda. As crianças irão escolher, manusear e fazer a leitura ao seu modo. Em seguida o 

professor escolherá um dos livros que as crianças escolheram e realizara a leitura da narrativa e assim 

consecutivamente. 

 

Palavras-chave: Literatura infantil; Roda de histórias; Hábito de ler. 

 

A Roda de Leitura é realizada com as crianças sentadas em círculos, onde vários livros 

serão dispersos no centro da roda. As crianças irão escolher, manusear e fazer a leitura ao seu 

modo. Em seguida o professor escolherá um dos livros que as crianças escolheram e realizara a 

leitura da narrativa e assim consecutivamente. 

Durante a roda de leitura somos envolvidos pela oralidade e quanto mais o tom se aproxima da 

naturalidade mais entramos no mundo da imaginação, passando a vivenciarmos os fatos, as 

crianças acreditam mesmo que estivemos lá, que de alguma forma presenciamos o que estamos 

lendo. Por isso, é importante deixar a narrativa mais próxima de uma vivência, sem perder a 

clareza das palavras e os objetivos predeterminados, assim levaremos os alunos a mergulhar no 

mundo imaginativo da narrativa. “A literatura, esse texto a tantas vozes que abriga expressa e 

recolhe a nossa sede de encantamento, reúne rastros da ancestral fascinação pelo poder das 

palavras deixadas pelos que vieram antes e também por nós, como relevo, para os recém-

chegados”.(REYES, 2010, P.53) 

 As crianças precisam das palavras, do tom da voz e da reação de outras crianças ao 
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escutar as histórias, pois é assim que vai construir e nutrir sua imaginação e um mundo de 

sensações. Para tanto, deve-se fazer uso das estratégias corretas, e planejamentos adequados, 

para que o aprendizado torne-se uma tarefa cheia de brilho e de prazer para o aluno.  

 Este trabalho visa  relatar  a importância que a literatura infantil possui, sendo 

fundamental para a aquisição de conhecimentos, e desenvolvimentos das habilidades cognitivas 

na criança. O professor, neste caso entra como interventor no ato de motivar e levar o educando 

ao hábito do ler e, de preferência com prazer. “Bons livros poderão ser presentes e grandes fontes 

de prazer e conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos, poderá ser uma 

excelente conquista para toda a vida.”(Silva, 2003, p.57) 

 O ato de ler então, não representa apenas a decodificação, já que esta não está 

imediatamente ligada a uma experiência, fantasia ou necessidade do indivíduo. De acordo com 

os PCN’s (2001) a decodificação é apenas uma, das várias etapas de desenvolvimento da leitura. 

 O ensino da leitura requer habilidades e competências que os anos de vida escolar tende a 

contribuir com o aluno no desenvolvimento educacional. A leitura por sua vez proporciona a 

criança viajar pelo mundo do faz de conta, estimulando a capacidade criadora, ampliando seu 

vocabulário, bem como seu conhecimento de mundo.  

  Pensando na roda de leitura como instrumento motivador para o habito da ler a dinâmica 

da roda utilizada na turma do Maternal III B/E do Centro Municipal de Ensino “Tania Arantes 

Junqueira “ é organizada com as crianças em círculo onde coleções de histórias infantis, tais 

como: Clássicos Encantados, Clássicos Para Sempre, História à Vista! entre, outros são dispersos 

ao centro, cada criança escolhe seu livro e tem um tempo para fazer sua leitura. Em seguida o 

professor direciona através de questionamentos uma determinada narrativa que será explorada e 

trabalhada com a turma. É importante lembrarmos que  essa prática só tem valor se existir uma 

razão de cunho pedagógico. Usar os livros apenas para entreter o aluno é desvalorizar sua 

importância educacional. Pois nossa preocupação é difundir a leitura nas salas de aula para 

formar sujeitos críticos, responsáveis e atuantes na sociedade.   

 O resultado da prática da roda de leitura é notória, houve  interesse progressivo dos 

educandos pela leitura e pelo universo da literatura infantil. Observou-se também, o 

desenvolvimento significativo do vocabulário nos relatos feitos pelas crianças dos seus 

acontecimentos familiares, tais como: passeios nos finais de semana, relatos de presentes que 
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ganharam descrições de objetos que querem ganhar e outras situações cotidianas. De acordo com 

o Referencial Curricular Para a Educação Infantil, “quanto mais às crianças puderem falar em 

situações diferentes, como contar o que lhes aconteceu em casa, contar histórias, dar um recado, 

explicar um jogo ou pedir uma formação, mais poderão desenvolver suas capacidades 

comunicativas de maneira significativa” (BRASIL, 1998, p.121). 

Outra constatação interessante, é o cuidado no manuseio dos livros infantis, agora as 

crianças permanecem sentadas do círculo e passam as páginas com mais calma e paciência, 

despertando o interesse e a curiosidade em descobrir o que cada história quer contar. 

A linguagem oral é um instrumento fundamental para que as crianças possam ampliar 

suas possibilidades de inserção e participação nas diversas práticas sociais. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil, “em algumas práticas, se considera o 

aprendizado da linguagem oral, como um processo natural, que ocorre em função da maturação 

biológica prescinde-se nesse caso de ações educativas planejadas com a intenção de favorecer 

essa aprendizagem.” (BRASIL, 1998, p.119) 

O principal objetivo da roda de leitura em sala de aula é “divertir” e incentivar o hábito 

da leitura, estimulando a imaginação dos alunos.  Junto a este clima de alegria e interesse é que 

podemos atingir outros objetivos, como educar, instruir, desenvolver a inteligência, e usar como 

ponto de partida para o desenvolvimento de algumas habilidades especificas ou mesmo como um 

dos instrumentos para tentar entender o que se passa com os alunos no campo pessoal, pois, 

muitas vezes, durante a história eles expõem seus anseios sem vergonha ou medo, já que 

incorporam personagens. 

 Ler é um aprendizado essencial para todo ser humano, o incentivo à leitura, e  a 

construção do objeto conceitual ler se faz ao longo dos anos escolares e fora dela também, 

principalmente com a participação da família. É notório que o incentivo deve ser compartilhado 

pela escola e pela família, pois ambos são cenários importantes neste contexto. Se o mesmo traz 

de casa o hábito de leitura se torna mais fácil, caso contrário é necessário todo um processo de 

conquista e de sedução em prol de uma leitura prazerosa, e que tenha sentido para a criança. 

Sabe-se que a criança tem uma rica imaginação, em função disso o professor, deve aproveitar a 

oportunidade para trabalhar a leitura no ambiente escolar, levando em conta que através dos 

livros pode se construir um ser pensante. 
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A VIDA É UMA POESIA 

Agueda Alves Pinto Ribeiro  
 

 

RESUMO: A linguagem poética é um recuso muito utilizado nos textos literários, sobretudo na poesia. A 

função poética da linguagem tem como principal característica a transmissão de uma mensagem 

elaborada de maneira inovadora, encontrada predominantemente na linguagem literária, sobretudo na 

poesia. Finalidade de conferir uma maior expressividade aos texto, a linguagem poética, para que a poesia 

seja percebida – e sentida –, é preciso que o receptor esteja aberto a diferentes experiências sensoriais. A 

poesia reside no campo das emoções e pode manifestar-se por meio de palavras, cores, imagens e sons, 

principalmente quando esses elementos estiverem carregados de sentimentos para sensibilizar o educando 

com a linguagem poética de forma lúdica para melhorar a proficiência nas diversas disciplinas que ele 

sinta prazer em ler, ouvir, produzir e recitar poemas. Dessa forma, é possível afirmar que o projeto, foi de 

grande aproveitamento, pois, possibilitou que os alunos conhecessem mais sobre a poesia, melhorando 

assim a sua relação com a literatura, e a escrita. Além disso, o contato com a poesia é uma das melhores 

formas de expor os sentimentos e de atrair pessoas. Ao ler uma poesia em voz alta na sala de aula, o 

professor, pode desenvolver sentimentos de bem estar nos alunos, criando assim, um ambiente 

confortável melhorando a convivência entres eles.   

 

Palavras-chave – poema, sensibilidade, aprendizagem. 

 

A linguagem poética é um recurso muito utilizado nos textos literários, sobretudo na 

poesia, a função poética confere à linguagem elementos inovadores e sinestésicos.  

A função poética da linguagem tem como principal característica a transmissão de uma 

mensagem elaborada de maneira inovadora, encontrada predominantemente na linguagem 

literária, sobretudo na poesia. 

Com a finalidade de conferir uma maior expressividade aos texto, a linguagem poética 

não está restrita somente aos textos literários e aos poemas, é muito utilizada, por exemplo, na 

publicidade, na música e em provérbios.  

Para que a poesia seja percebida – e sentida –, é preciso que o receptor esteja aberto a 

diferentes experiências sensoriais. A poesia reside no campo das emoções e pode manifestar-se 

por meio de palavras, cores, imagens e sons, principalmente quando esses elementos estiverem 

carregados de sentimentalidade. 

O projeto “A vida é uma poesia” será desenvolvido com os alunos do 1º ao 6º ano no 

CME. Prof. Jucileide Praxedes, entre os meses de abril e junho, sendo duas aulas semanais, com 

a finalidade de incentivar a leitura e o gosto pela poesia, os alunos vão contar com um acervo 

bibliográfico que vai estar circulando entre as salas participantes do “carrinho da leitura”, esse 
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carrinho é composto de obras de vários autores, com poemas para todas as idades, as professoras 

também irá declamar uma poesia em cada etapa do projeto como leitura deleite, e cada poesia 

declamada pelas professoras será reproduzida em um cartaz e colocada nas paredes da instituição 

para acesso e leitura de todos. 

Dessa forma, é possível afirmar que o projeto “A vida é uma poesia”, foi de grande 

aproveitamento, pois, possibilitou para que os alunos conhecessem mais sobre a poesia, 

melhorando assim a sua relação com a literatura, intepretação de textos, aprimorou o vocabulário 

e a escrita. 

 Além disso, o contato com a poesia é uma das melhores formas de expor os sentimentos e 

de atrair pessoas. Ao ler uma poesia em voz alta na sala de aula, o professor, pode desenvolver 

sentimentos de bem estar nos alunos, criando assim, um ambiente confortável melhorando a 

convivência entres eles.   

 

Baldi, Elizabeth. Leitura nas séries iniciais: uma proposta para formação de leitores de 

literatura./Elizabeth Baldi. – Porto Alegre: Editora Projeto,2009. 

Leitão, Mércia Maria. Tarsila e o papagaio Juvenal/ Mércia Maria Leitão e Neide Duarte; 

ilustração Nilton Bueno. –ed. –São Paulo: Editora do Brasil, 2011. -9Ler arte para pequenos) 1. 

Ed. – São Paulo: Salamandra, 2003.- (Coleção Literatura em minha casa; v. 1. Poesia.  

http://www.uvasaocristovao.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/29/2840/480/arquivos/File/Projeto

_de_leitura.pdf.  https://www.youtube.com/watch?v=1c7BMiULyXw 
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ADAPTAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Josiane Galhardo kagueiama
6
; 

Kalina Ligia de Souza Porto
7
 

Maria da Conceição Barroso da Silva Santos. 
8
 

 

RESUMO: Este trabalho buscou apresentar, investigar e auxiliar no processo de adaptação do aluno na 

educação infantil, observando e vivenciando essa fase da criança de 1 a 3 anos de idade nos Centros 

Municipais de Ensino: Tia Lina e Tania Arantes Junqueira. Percebemos o quanto esse período é doloroso 

tanto para a criança, quanto para os pais e profissionais do Centros de Ensino. A parceria entre a família e 

a escola é de extrema importância para que o aluno se sinta seguro no novo ambiente. O professor precisa 

compreender cada criança com suas particularidades e diferenças, respeitar seu tempo de adaptação e 

auxilia-lo para que isso ocorra de forma tranquila, estimulando suas potencialidades e favorecendo seu 

desenvolvimento em todos os aspectos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Criança; Choro; Família. 

 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância do acolhimento no 

processo de adaptação da criança na educação infantil, como forma de amenizar essa fase 

dolorosa que ela passa ao se sentir separada da família. Conforme Balaban (1988), a separação é 

uma experiência que ocorre em todas as fases da vida humana. 

A separação afeta as crianças. Afeta os pais. Faz brotar sentimentos nos professores. O 

início da vida escolar pode ser uma ocasião excitante ou também uma ocasião agradável. 

Junto com aqueles que realmente estão encantados por estarem iniciando suas vidas 

escolares, existem frequentemente outras crianças chorando ou pais tensos e nervosos. 

(BALABAN, 1988, p. 24). 

Os pais devem conhecer bem o ambiente onde a criança ira ficar. É importante que se 

sintam seguros em relação a todos os profissionais que irá conviver com seu (sua) filho (a). A 

relação de proximidade entre a família e a escola é fundamental para que essa confiança seja 

adquirida. 

                                                 
6
 Professora com Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT/ 

2007 e Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grasso – UFMT/ 2010. 

Especialização em Educação Especial – AJES/ 2008, Especialização em Educação Infantil e Anos 

Iniciais, e Psicopedagogia Educacional e Clinica – EduCare MT/ 2013. kagueiama@hotmail.com   
7 Professora com Licenciatura Plena em Pedagogia e com pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional pela Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/ 1994. kalinaliporto@hotmail.com  
8 Professora com Licenciatura Plena em Pedagogia pela Faculdade de Educação de Tangará da Serra – 

ITEC/ 2007. Especialização em Atendimento Educacional Especializado FIC/ 2014. 
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O professor deve acolher essa criança com afeto, mostrar a ela que não estará sozinha e 

que no fim do período voltara para sua família. É importante também que a família se atente ao 

horário de buscar a criança, evitando que ela se sinta sozinha ou esquecida, o que pode deixa-la 

com receio de vir nos outros dias, pois, ao se verem longe do espaço da sala do professor e dos 

coleguinhas que já se foram, eles se desesperam. Nesse período é relevante que o professor 

procure conhecer ao máximo a criança, pois assim facilitará a forma de compreendê-la. Muitas 

vezes, é preciso que se investigue as razões dos choros, se é proveniente apenas da ausência da 

família ou por outro motivo. 

A metodologia do trabalho divide-se na vivencia, observação e pesquisa bibliográfica. 

Através do trabalho com os maternais, observamos e constatamos que o espaço da sala de 

referência deve ser acolhedor, estimulante, convidativo aos olhos da criança. Os estímulos 

visuais atraem e prende a atenção dos pequenos. Disponibilizar cantinhos diversificados com 

opções de brinquedos e brincadeiras que fazem com que eles se envolvam e parem de chorar e 

pensar quando é que os pais ira buscá-los. 

Deixar que a criança leve pertences que ela goste, como chupeta, toalha, fralda, 

brinquedos nas primeiras semanas também ameniza a ausência da família e do ambiente familiar. 

Disponibilizamos painel com foto da criança junto com a família na parede da sala de 

referência para que ela possa visualizar sempre que quiser e assim sentir-se menos sozinha. De 

acordo com Oliveira (2001): 

Á medida que a criança se adapta ao ambiente da creche ela tende apresentar melhor 

desenvolvimento em termo de sua oralidade, passa interagir melhor com outras crianças, 

a tornar-se mais ativa fisicamente, menos agressiva e a relacionar-se melhor com os 

adultos da escola. (OLIVEIRA 2001, p. 12). 

Utilizamos brincadeiras, dinâmicas em grupo, Contação de história, fantoches, jogos 

que envolve e auxiliam no processo de interação com os novos colegas. Quanto mais estímulos 

com afetividade forem oferecidos as crianças mais elas irão sentir-se acolhidas. 

Primeiro dia de aula. Ambiente estranho. Adultos estranhos. E, acompanhada de tudo 

isso um fator de estrema importância: o distanciar-se da família por algumas horas. Diante de 

todas essas novidades, é possível compreender o quanto é complexo o processo de adaptação na 

educação infantil, para a criança que vai pela primeira vez na escola, principalmente no maternal. 

São muitos os recursos que pode tornar essa fase menos dolorosa para a criança, e 

acreditamos que o principal deles é a forma com o professor acolhe desde o primeiro dia. Afirma 
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Rapoport (2005): 

A ação pedagógica das educadoras pode ser considera um dos fatores mais relevantes 

em termos da adaptação dos bebes da creche. A qualidade dos cuidados depende em 

grande parte da habilidade de as profissionais prestarem atenção e cada um elevar em 

conta as reações individuais dos bebes. (RAPOPORT 2005, p. 19) 

Fazer com que a criança se sinta segura, protegida e amada é primordial para que ela se 

integre ao novo espaço, as novas pessoas, a rotina, etc. 

Demostrar atenção e carinho pela família da criança também é muito importante, pois 

isso facilita para que ela confie no professor, nas pessoas que vão estar ali em contato diário com 

os pequenos. É imprescindível que o professor demonstre o mesmo afeto por todos, que isso 

fique explicito, pois, quando isso não acontece, pode ocorrer isolamento, a falta de estimulo em 

participar das experiências e até mesmo da recusa em vir para a escola. Sabemos que mesmo 

com todo esforço e dedicação dos professores, os choros acontecerão nas primeiras semanas e 

em alguns casos até meses. E isso é perfeitamente normal, pois cada uma ira adaptar ao seu 

tempo, assim como haverão aqueles que já se sentem “em casa”. 

O acolhimento é fator fundamental para adaptação da criança a creche. É importante 

levar em conta que a primeira vez que a criança tem contato com aquele ambiente. O indivíduo 

está acostumado a vida familiar a receber carinho e atenção, muitas vezes não há outras pessoas 

da mesma idade em casa, de forma que os cuidados são todos para ele. Ao chegar a creche, a 

criança se depara com um espaço diferente, pessoas estranhas, enfim, ela sai de sua zona de 

conforto. As reações neste momento são as mais diversas. Engana-se quem pensa que o choro é a 

única resposta a mudança. Alguns alunos se tornam demasiadamente quietos, outros não se 

alimentam ou não fazem as necessidades fisiológicas. É responsabilidade da escola como um 

todo e não apenas do professor, proporcionar um ambiente onde adaptação seja mais fácil. A 

criança ao chegar em um lugar novo, precisa se sentir acolhida, segura. É importante que ela 

saiba que recebera atendimento a todas suas necessidades e não sofrerá maus tratos. É importante 

estabelecer uma relação de confiança entre os alunos, pais e todos os integrantes da escola. Para 

que isso ocorra deve existir um projeto que estabeleça ações que promovam situações favoráveis 

a adaptação. 

 

ALABAN, Nancy. O início da vida escolar: da separação a independência. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 1988. 

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
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Referencial Curricular para Educação Infantil/ Ministério da Educação e do Desporto. 

Volume Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de, et al. Creches: criança, faz-de-conta e cia. Rio de 

Janeiro: Vozes, 2001. 

RAPOPORT, Andrea. Adaptação de bebes a creche: a importância da atenção de pais e 

educadores/ Andrea Rapoport. – Porto Alegre: Mediação, 2005. 
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APRENDER A ENSINAR ARTES PARA JOVENS E ADULTOS NA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

  Nelci Marques de Oliveira Piazza
9
 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo compartilhar a experiência do aprender a ensinar artes no 

atendimento educacional especializado para jovens e adultos que frequentam a sala de recurso 

multifuncional, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA),  independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais e emocionais. Assim sendo, os jovens e adultos quando em contato 

pela primeira vez com algumas obras de artes em diferentes contextos históricos, começam a ampliar suas 

habilidades emocionais durantes a realização das atividades de artes visuais que fazem parte do currículo 

escolar na educação inclusiva. Nessas experiências, os mesmos, por meio das práticas pedagógicas 

desenvolvem a releitura das obras de artes visuais tendo como subsídios seus próprios desenhos que são 

produzidos a partir de suas observações.    

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Artes Visuais; Sala Recurso Multifuncional. 

 

 A pesquisa realizada apresenta reflexões sobre o atendimento na sala multifuncional aos 

alunos com necessidades especiais, visando o desenvolvimento da aprendizagem com base em 

metodologias diferenciadas, afim de incentivar sua percepção através das obras de artes visuais. 

 O trabalho desenvolvido com os alunos voltados para a releitura das obras proporcionam 

a sua autonomia, sua criatividade, estimulando assim uma aprendizagem diferenciada do ensino 

regular. 

 A escolha do tema foi pensado principalmente para compreender as possibilidades de 

aprendizagem dos alunos especiais através da introdução da arte visual, explorando o uso das 

cores, das formas, das linhas de forma que possam representar maneiras diferenciadas de 

assimilação dos conteúdos. 

 Através do material utilizado, das formas que são construídas, pensadas, dando vida ao 

imaginário, o que desperta o educando para a sua própria produção artística, são maneiras 

diferentes de expressar a aprendizagem. A qual deve ser analisada pelos profissionais que 

atendem na sala de recurso respeitando as limitações de cada aluno, assim como, devem ser 

                                                 
9 Graduada do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade ITEC de Tangará da Serra - 

MT (2008). Pós-graduada em Nível de Especialização em Educação Especial/AEE pela Faculdade das Águas 

Emendadas (2010). Atualmente professora da Sala de Recurso Multifuncional do Centro de Educação de Jovens e 

Adultos (CEJA). nelci_piazza@hotmail.com. 
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analisadas cada produção. Como infere GITAHY(2010): “Pensar em Educação Inclusiva exige 

romper com algumas das referências que herdamos e inventar novas formas de educar.”. 

(GITAHY, 2010, p.23). 

 O objetivo desta pesquisa é analisar diferentes formas de aprendizagem através da arte 

visual e sua representação pelos alunos, assim como refletir sobre a ação pedagógica voltada 

para a aprendizagem dos alunos especiais na sala de recurso, estimulando o desenvolvimento, a 

criatividade e principalmente a produção. 

A Educação Inclusiva nos últimos anos teve grandes avanços em relação as suas políticas 

públicas dos anos anteriores, embora ainda falte muito a ser discutida para que possamos ter uma 

educação digna de qualidade favorecendo a igualdade de direitos a todos que são excluídos.    

Diante desses avanços, podemos perceber que as escolas que atendem alunos especiais 

vêm contribuindo no seu currículo escolar fazendo com que esses alunos sintam-se valorizados 

no seu processo e desenvolvimento intelectual.  

A Educação Inclusiva, que vem sendo divulgada por meio da Educação Especial, teve 

sua origem nos Estados Unidos, quando a Lei Pública 94.142, de 1975, resultado dos 

movimentos sociais de pais de alunos com deficiência que reivindicavam acesso de seus 

filhos com necessidades especiais educacionais às escolas de qualidade (DELAU, apud, 

STAINBACK. STAINBACK,1999). 

Nesta perspectiva as políticas de educação voltadas para alunos com necessidades 

educacionais especiais, devem estar fundamentadas numa sociedade sem discriminação 

respeitando sua diversidade humana e com seus talentos escolares enriquecidos de estímulos e 

potencialidades que cada um apresenta e eliminando os preconceitos, tendo em vista o benefício 

da qualidade de ensino. Delau (2008) torna-se clara quando afirma:  

A Educação Inclusiva é uma prática inovadora que está enfatizando a qualidade de 

ensino para todos os alunos, exigindo que a escola se modernize e que os professores 

aperfeiçoem suas práticas pedagógicas. É um novo paradigma que desafia o cotidiano 

escolar brasileiro. São barreiras a serem superadas por todos: profissionais da educação, 

comunidade, pais e alunos. Precisamos aprender mais sobre a diversidade humana, a 

fim de compreender os modos diferenciados de cada ser humano ser, sentir, agir e 

pensar. (DELAU, 2008, p.22) 

 Deste modo, podemos dizer se torna um desafio para os profissionais da educação 

inclusiva de como aprender a ensinar artes visuais para os estudantes que apresentam algumas 

limitações intelectuais no decorrer do seu processo de ensino/aprendizagem.  

No entanto, “a educação em artes visuais propicia o desenvolvimento do pensamento 

artístico, que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por 
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meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação”. (PCNs,1997, 

p. 15). 

 A interação com várias obras de artes visuais, seja ela pintura, desenho, escultura, 

fotografia, colagem, música, dança e poesia, provoca um momento de reflexão sobre nós 

mesmos e sobre outros. Os pontos da arte são ações humanas expressas sob os mais diversos 

aspectos de formas, cores, tamanhos, que muitas vezes somos provocados a sentir emoções de 

diferentes ângulos a partir da nossa própria criação artística.   

Portanto as práticas pedagógicas que foram desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado com os alunos do CEJA, que são atendidos na sala de recurso multifuncional, 

tiveram auxílio das obras de Romero Brito, possibilitando assim uma releitura das artes visuais, 

contemplando assim uma aprendizagem que acompanha o processo do desenvolvimento artístico 

que se refere à arte podendo tornar-se consciente da existência de uma produção social.    

Sobretudo a sala de recurso multifuncional são espaços localizados nas escolas de 

educação básica, onde se realiza o Atendimento Educacional Especializado – AEE, para o 

atendimento aos alunos público alvo da educação especial, em turno contrário à escolarização. 

Para tanto, é necessário que o professor tenha flexibilidade diante das questões que surgirão e 

dos conhecimentos que se construirão durante o desenvolvimento dos trabalhos em acompanhar 

a aprendizagem dos mesmos a partir da proposta pedagógica respeitando às diferentes formas e 

procedimentos de organizações do conhecimento.   

 Os trabalhos desenvolvido com os alunos na sala de recurso multifuncional são voltados 

para a aprendizagem. Um trabalho que requer dedicação por parte dos profissionais que são 

preparados para auxiliar os educandos em suas construções. A sala de recurso precisa ser um 

ambiente acolhedor. 

 O educando realiza suas atividades geralmente com a ajuda de outras pessoas que 

apresenta conhecimento maior, muitas vezes o próprio professor da sala de recurso, mediante 

suas práticas de mediação pedagógicas que tem por finalidade cooperar com o desenvolvimento 

de suas funções mentais superiores. 

 Todas as estratégias pedagógicas utilizadas em sala de aula, devem ser utilizadas para 

possibilitar a aprendizagem, exigindo um minucioso conhecimento da realidade vivenciada por 

cada aluno, possibilitando flexibilidade em propor oportunidades e atividades muitas vezes bem 
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distintas das oferecidas tradicionalmente, desde que planejadas e contextualizadas. 

 Cada atividade desenvolvida deve ser observada, pois é necessário compreender qual a 

mensagem o educando pretende transmitir com sua produção. Para que a construção do 

conhecimento aconteça no sujeito aprendiz, é necessário que quem ensina tenha formado um 

vínculo positivo. Mas esta produção só se tornará possível se houver confiança nesta relação de 

ensino e aprendizagem.  

 Para a aprendizagem acontecer é necessário que o sujeito autorize a aprender, quando 

isso acontece independente da dificuldade é possível ensinar, exemplos serão apresentados na 

sequência. 

 A experiência a ser relatada se refere a 5 alunos do ensino fundamental que foram 

inseridos no ensino da modalidade CEJA apresentando algumas limitações dos quais à sala de 

recurso proporciona desenvolver habilidades em caráter complementar e/ou suplementar ao 

ensino comum, tendo em vista possibilidade ao acesso do conhecimento e à aprendizagem.  

Foram apresentados aos educandos atividades de artes visuais tendo como objetivo de 

fazer as suas próprias obras artísticas para desenvolver suas habilidades e criatividades que 

permitem perceber que a cada linhas, cores, formas, gestos e imagens vão adquirindo 

conhecimentos de autoconfiança que lhe permitem, refletir e analisar o mundo em que vive, 

valorizando sua imaginação poética. 

Podemos afirmar que essencialmente todos os desenhos que foram produzidos pelos alunos 

repercutiram na sua aprendizagem o conhecimento artístico que se inicia por meio da observação 

de uma obra de arte visual, ampliando a sua compreensão do mundo imaginário, melhorando a 

capacidade de ler, escrever, criar e expressar através dos desenhos.  

 Portanto, entender a vivência artística na educação inclusiva, consiste dar sentido a uma 

nova linguagem visual a ser desenvolvida por meio das relações cognitivas de modo livre e 

espontâneo ao registrar seu próprio desenho.  

Nesta perspectiva, “o ensino do desenho desenvolve um saber que envolve habilidades, 

interesses, expressões pessoais, pesquisa e investigações poéticas, exercícios sistemáticos que 

estão sempre em movimento”. (MAZZAMATI, 2012,p. 150). 

Assim, que por meio desta experiência, os alunos criaram seus desenhos para expressar 

seus sentimentos de alegria ou dor, de forma prazerosa e significativa a partir do momento em 
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que foi valorizado todo seu potencial bem como seu sentimento de integração com a proposta, 

obtendo assim um resultado prazeroso e significativo nas suas representações consigo mesmo, 

com meio e o novo. 

Concluímos, que através das práticas pedagógicas os alunos desenvolveram novos saberes 

valorizando assim aqueles que eles já possuem, e que obtemos resultados promissores, 

proporcionando avanços significativos no seu processo de cada linguagem artística. 
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RESUMO: Esta escrita faz parte de uma pesquisa realizada durante a observação de estágio, no qual 

tivemos a oportunidade de conhecer e constatar na prática o papel do coordenador pedagógico no 

cotidiano escolar frente sua atuação diversificada dentro da unidade escolar. O objetivo foi de 

acompanhar e conhecer  a realidade do dia a dia do trabalho dos coordenadores pedagógicos realizado 

através das práticas do estagiário escola. Onde fomos encaminhadas para sala de intervenção pedagógica 

para dar continuidade a um projeto de leitura o projeto terá o intuito de diagnosticar o nível de leitura dos 

alunos do 5º ano A e B, na qual será realizada uma avaliação com os educandos individualmente, onde irá 

diagnosticar se o aluno é fraco (F), bom(B), regular(R) e excelente (E), onde utilizaremos instrumentos, já 

elaborados pela escola. Os alunos serão liberados pela professora da sala, pois a avaliação será realizada 

em horário de aula, nos períodos matutinos e vespertino. Os métodos utilizados foram observação no 

espaço escolar e pesquisa bibliográfica. A interação com o corpo docente da escola em que o estagio foi 

ministrado de grande valia, visto da necessidade desse profissional sendo conhecedor das práticas 

pedagógicas e articulador das grandes necessidades que envolvem o coordenador pedagógico dentro da 

escola, exercendo seu papel com liderança, sendo pontual na organização e desdobramento das suas 

atribuições em relação ao seu compromisso teórico-metodológico. Contribuindo para que haja um ensino 

aprendizagem de qualidade com objetivo de encontrar métodos que enfatizam no conhecimento 

pedagógico para isso é preciso que o coordenador de suporte necessário para que flua um bom trabalho do 

professor com o aluno. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores, Diversidade; Método. 

 

 Esta pesquisa faz parte da carga horária da disciplina de estágio supervisionado que foi 

realizado no CME Dom Bosco situado na Avenida Ismael José do Nascimento, bairro Jardim 

Tangará II no período do dia 27 a 31 de março de 2017. O objetivo foi de acompanhar e 

conhecer a realidade do dia a dia do trabalho dos coordenadores pedagógicos realizados através 

das práticas do estagiário  escola. O coordenador pedagógico tem a função importante no 
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desenvolvimento pedagógico da unidade em que atua, visto a necessidade de ser ele conhecedor 

das práticas pedagógicas. Além de teorias, precisam acompanhar orientar e estimular o trabalho 

do professor, sendo ainda sensível a diversas situações e problemas que dependem de sua 

intervenção e auxílio para solucionar. São algumas das situações problemas enfrentadas pelo 

coordenador, com tudo as situações alheias ao trabalho do coordenador que acabam atribuídas a 

ele prejudicam o seu desempenho na escola, como: a indisciplina na sala se aula, a falta de 

interesse de alguns alunos, ausência e/ou falta de professores cuja sala precisa ser assumida pelo 

coordenador.  

 O coordenador deve estar atento a todo o processo educacional, ele precisa lançar olhares 

significativos frente aos desafios apontados pelo gestor ou docentes da unidade escolar. Ou seja, 

o coordenador precisa obrigatoriamente ter espírito de liderança, saber conduzir os trabalhos com 

otimismo e acima de tudo ter conhecimento suficiente para orientar os professores em todas as 

situações que necessitam de apoio, sejam essas de insegurança ou dúvida quanto a conteúdos, 

disciplina e/ou indisciplina em sala de aula e problemas de relacionamento com alunos. Portanto, 

o coordenador deve ter discernimento para encarar e vencer tantos desafios que lhe são propostos 

no dia a dia da escola. 

 É difícil representar com precisão a rotina do coordenador visto que mesmo com 

planejamento muitas vezes surgem imprevistos que atrapalham a rotina, contudo, como 

observado acima, o coordenador tem inúmeras funções, pois é dele a responsabilidade do setor 

pedagógico na instituição. 

 Cabe o coordenador e professor encontrarem maneira eficaz que os ajude a trabalhar em 

sala de aula, utilizando recursos de metodologia de pesquisa, em busca dos problemas a serem 

analisados e encontrar uma maneira que possa ajudar a esclarecer contando com o apoio do 

coordenador pedagógico e da equipe gestora da escola.com seus alunos mostrando que toda 

desigualdade é uma diversidade, que não pode ser vista de forma preconceituosa, classificando 

grupos de normais e anormais, adiantado atrasados bem-sucedidos e fracassados.  

 O Coordenador pedagógico e os profissionais da educação não podem ignorar a 

diversidade e a riqueza humana e cultural de seus alunos, devem saber aproveitar essa riqueza, 

em favor da qualidade do ensino e da aprendizagem, ressaltando o importante papel que pode 

assumir o coordenador pedagógico na formação do professor para o atendimento a diversidades.  
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 Na escola o coordenador pedagógico, vem sendo valorizado como profissional que 

contribui para motivar e melhorar as atividades desenvolvidas no âmbito escolar com 

responsabilidade, um bom coordenador é flexíveis de acordo com a realidade escolar, 

estimulando o trabalho em equipe, lembrar que tem um papel e por mais que estejam ligados por 

laços de efetividade com os colegas têm deveres a cumprir, o trabalho deve ser voltado para 

orientação e cobranças de resultados satisfatório da aprendizagem.  

 O Coordenador tem o compromisso de mobilizar os colegas a desenvolver um trabalho 

de equipe, pois essa é uma condição essencial para a melhoria do fazer pedagógico, promovendo 

os desenvolvimentos conhecimentos habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento dos 

desafios vivenciados no cotidiano buscando qualidade profissional na sua área. 

 A coordenação da escola CME Dom Bosco recebeu um questionário elaborado pelas 

acadêmicas onde foi dado ênfase na função do coordenador. Logo após nos direcionou para o 

apoio pedagógico, nos forneceram fichas de leitura e instrumentos de avaliação, na qual 

realizamos um trabalho para saber o nível de leitura de cada turma, foi feita essa avaliação de 

três alunos por vez, das turmas dos 5ºanos A e B, em dois períodos, é um dos projetos da sala de 

apoio pedagógico que a coordenação vem desenvolvendo no decorrer do ano letivo. 

 No CME Dom Bosco a coordenação pedagógica vem desempenhando não só a função de 

um coordenador, pois a jornada de trabalho das mesmas é de oito horas diária foi, de forma 

aproximada, pelas coordenadoras pedagógicas é dividido as jornadas nos seguintes pré requisitos,   

elaboração de documentos: 1 hora, conversa com professores: 2 horas, problemas com os alunos: 

1 hora e 30 minutos, atendimento aos pais: 1 hora, acompanhamento do trabalho pedagógico e 

outros assuntos: 3 horas. 
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Fonte: CME Dom Bosco  

 O papel do coordenador é de suma importância no planejamento, supervisão e atividades , 

que coordena todo processo, além de estimular, orientar e buscar fontes na escolha de métodos e 

na seleção de informações relevantes: cabe a ele ensinar a sistematizar os dados, a interpretá-los 

e retratá-los. 

O papel do coordenador pedagógico como mediador, requer bastante estudo, reflexão, 

busca e sistematização de dados, para o que serão imprescindíveis as ações de um 

mediador, no caso o coordenador pedagógico (ANDRÉ, 2006 p.63). 

 O coordenador assume a responsabilidade na formação do professor, para o atendimento 

a diversidade propõe o uso de métodos, pesquisa que consiste no ativo envolvimento do 

educador na definição dos problemas a serem investigados e na busca de caminhos para sua 

elucidação, com tanto com orientações do coordenador pedagógico essa proposição requer o 

aprendizado da pesquisa, tanto por parte dos professores quanto do coordenador e gestão da 

escola. Requer ainda um estudos sistemáticos de temas relacionados a diversidade cultural. 

Para trabalhar a formação de professores na diversidade cultural é importante, conforme 

os autores, considerar os professores como sujeitos e não apenas como profissionais. É 

necessário propiciar condições para construção das identidades dos educadores e 

considerar eles como sujeitos socioculturais envolvidos em processos de aprendizagem 

e conhecimento, valores, emoções, memória, cultura para os complexos processos da 

construção dos saberes (GOMES, SILVA 2002, p.27).  

 O coordenador além de estar sempre atento a tudo que está a sua volta valorizando os 

profissionais da sua equipe e acompanhando os resultados do trabalho pedagógico cabe ao 

coordenador refletir sobre sua própria prática para superar os obstáculos e aperfeiçoar o processo 

de ensino-aprendizagem, no qual o trabalho em equipe é fonte inesgotável de superação e 

valorização do profissional. 

 Diante da observação do estágio de coordenação pedagógica, no CME Dom Bosco 

podemos perceber a importância da função do coordenador pedagógico no âmbito escolar, esse 

papel requer responsabilidade buscando métodos eficazes onde ele possa atender apontar e 

apoiar os problemas encontrados pelos profissionais da educação em sala de aula. Com esse 

apoio os professores se sentem motivados a buscar didáticas diversificadas para estimular os 

educando no seu processo de ensino aprendizagem, com base no relato da coordenadora da 

escola contribuiu para o nós acadêmicas conhecesse a realidade do papel do coordenador. 

 Além de contribuir na formação do professor, a coordenação pedagógica enfrenta vários 

desafios frequentes, onde eles precisam dar conta de resolver todos os problemas exigindo 
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experiências e competências para que seu trabalho tenha um resultado satisfatório.  

O estágio para nossa formação foi de grande importância, pois participamos junto com as 

coordenadoras do projeto diagnóstico de leitura no qual o objetivo era saber como estava o nível 

de leitura fluente dos educandos, é um dos trabalhos em que a equipe pedagógica realiza para 

dando suporte necessário para contribuir com o ensino aprendizagem dos seus educandos. 

 

ANDRÉ, Marli E.D.A. Ensinar a pesquisar: como e para que? In: VEIGA, I.P.CANDAU, Vera 

Maria. Interculturalidade e educação escolar. Disponível em: www.dhnet.org.br. Acesso em: 

Julho de 2006. 

GOMES, N., SILVA, P.B.G.O. desafio da diversidade. In: GOMES, N., SILVA, P.B.G. 

Experiências étnico-culturais para a formação de professores. Belo Horizonte, Autentica, 2002, 

p.3-33. 
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ATENDIMENTO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES-

SUPERDOTAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

Vanessa Luzia dos Santos Marques 

 

RESUMO: A educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o 

atendimento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Nesse contexto, o presente trabalho abrange as implicações da superdotação na 

prática da escola da rede pública, tanto em seu projeto pedagógico como na atuação do professor, no 

atendimento educacional especializado desse alunado, que considere suas singularidades, tendo em vista a 

necessidade da educação inclusiva. Adota-se a pesquisa explicativa, com metodologia bibliográfica, a fim 

de tornar o tema mais claro, sem a pretensão de exauri-lo, vez que está sujeito a maiores conclusões.  

 

Palavras-chave: educação inclusiva; educação especial; desenvolvimento.  

 

A superdotação, nomeada também como altas habilidades, está inclusa no âmbito da 

Educação Especial, logo, é entendido que o aluno superdotado possui necessidades educacionais 

especiais, as quais devem ser atendidas. 

O documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2014) preceitua que alunos com altas habilidades/superdotação apresentam elevado 

potencial nas áreas intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, seja de forma 

isoladas ou combinadas; bem como apresentam grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas do seu interesse.  

Atualmente, há definições sobre altas habilidades/superdotação, características para 

identificação, materiais do Ministério da Educação disponibilizados no portal eletrônico para 

capacitação; todavia, na prática, ainda existem escolas que não oferecem condições ao 

desenvolvimento do aluno superdotado, não possui dados sobre possíveis superdotados que ali 

estudam, professores com dificuldades na identificação de superdotação, assim como para o 

atendimento adequado desses alunos em sala de aula.  

Desta feita, é objetivo do presente estudo abranger as implicações da superdotação na 

prática de ensino da escola, no tocante a formação docente e estratégias pedagógicas, de forma a 

garantir o atendimento educacional especializado para atender as necessidades do aluno, o que 

constitui desafio para a rede pública de ensino frente a perspectiva de inclusão.  

Para o presente estudo, a definição de altas habilidades/superdotação considerada é a 
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trazida na introdução, com base no documento Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2014), uma vez que o teste de QI não é o único identificador 

para altas habilidades/superdotação.   

A pesquisa se direciona no estudo das implicações que as altas habilidades/superdotação 

trazem à escola, na rede regular de ensino, por força da educação inclusiva, uma vez que esses 

alunos também podem ser atendidos em sala de recursos ou em centros especializados, mas não 

podem ser privados do acesso à educação.   

Adotar-se-á a pesquisa explicativa, a fim de tornar o tema mais claro e proporcioná-lo 

entendimento, por óbvio, sem a pretensão de esgotá-lo. Por se tratar de tema abrangente, o 

estudo do objeto será teórico, adotando-se a metodologia bibliográfica, utilizando legislação, 

artigos científicos e demais conteúdos pertinentes disponíveis eletronicamente.  

Ao contrário do que muitos pensam ser desnecessário estimular o aluno superdotado, 

porque ele pode se desenvolver por conta própria; ocorre que, de fato, os fatores genéticos 

podem predispor a superdotação, mas não se sobrepõem a intervenção do ambiente, assim 

prescindem estímulos educacionais diferenciados, pelo aprofundamento do conteúdo, importante 

para que possa atrair o aluno para as aulas, sentir-se desafiado, encorajando explorar sua 

capacidade de aprender. 

O aluno com altas habilidades/superdotação geralmente apresentam habilidade acima da 

média em uma área e não necessariamente em todas, assim necessário também estimular o 

estudo para área que não seja do seu interesse, a qual não apresente alta habilidade, evitando 

deficiência e mantendo seu rendimento escolar.  Nem sempre o aluno superdotado é o melhor da 

turma, podendo ser visto pela escola como preguiçoso, bagunceiro, hiperativo, tímido, disléxico, 

com alguma deficiência de aprendizagem, pela falha da escola em identificar superdotação, 

ignorando características, e pela falta de desafios.  

O profissional da educação deve ficar atento a características como o expressivo nível 

de desempenho e interesse do aluno em determinado assunto, grande capacidade para resolver 

problemas, excesso de criticidade, postura contestadora, vocabulário avançado, precocidade na 

leitura. A identificação de alunos com superdotação deve se basear em diversas fontes de coleta 

de dados, por meio de entrevistas, observações, sondagens, análise de produções, análise de 

documentos para apurar o desenvolvimento escolar, registro sobre áreas de interesses, avaliação 
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psicológica, antecedentes familiares e outros, e da análise da fase de desenvolvimento.  

O fato do aluno ser superdotado não diminui o trabalho do professor, ao contrário, eles 

precisam de maior estímulo para manter o interesse e aprimorar suas habilidades, de forma 

alguma o professor deve ignorar a presença desses alunos, pensando que são autossuficientes.  

Muitas vezes, o professor não tem tempo, ferramentas suficientes para identificar esses 

alunos durante o convívio escolar, também pela ausência de informação e sensibilidade às 

habilidades dos alunos, assim, muitos alunos com altas habilidades/superdotados não são 

estimulados, pela falta de preparo, não dispõem de oportunidades e incentivo, comprometido seu 

desenvolvimento pessoal e rendimento escolar.  

Nesse ponto, a metodologia de ensino do professor frente a este aluno deve ser criativa, 

instigante, com variedade de experiências que estimule o seu potencial, aprimore suas 

habilidades, possibilitando o acesso a conteúdos mais avançados, visando seu completo 

desenvolvimento. Contudo, não deve se exigir postura de adulto, pois o aluno deve vivenciar as 

etapas da sua vida de forma igual aos demais.  

Na prática pedagógica, é recomendável o trabalho com projetos individuais e em 

pequenos grupos, oficinas de invenções, oficina mecânica, de informática, cursos de artes, clubes 

de ciências, esportes, música, estudo de problemas sociais, programas de escrita, literatura, 

concursos e participação em Olimpíadas; estimulando a sua habilidade, e também promover a 

interação entre os alunos, permitindo sua inclusão, porque muitas vezes podem se afastar dos 

demais tanto por timidez, por se sentir diferente, como por se sentir superior. Também podem ser 

solicitados para ajudarem os colegas de sala, como estratégia para ocupá-los, bem como 

participarem de atividades de monitoria.  

É preciso que a escola desenvolva estratégias e métodos diversificados, que seu projeto 

pedagógico atenda as necessidades específicas desse alunado, flexibilizando e adaptando os 

currículos, os recursos didáticos, metodologias e os processos de avaliação, oferecer o apoio 

especializado na classe comum e na sala de recursos.  

A escola pode dispor de sala de recursos, no contraturno da grade regular, não 

segregando-os apenas em centros especializados, contando com material didático específico, 

orientados por um professor capacitado, para efetivamente suplementar o currículo. Ainda, 

poderá promover a aceleração do aluno para concluir em menor tempo o programa escolar, se 
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necessário, respeitadas as fases dos alunos e sua maturidade, pois estão em processo de 

desenvolvimento.  

As altas habilidades/superdotação sujeitam as escolas preparar seu projeto político 

visando métodos de identificação desses alunos, e uma vez identificados prever ações concretas 

para o atendimento, apoio a família, dispor de recursos materiais e humanos para o estímulo e 

desenvolvimento de seu potencial, sendo ambiente que acolhe e estimula o potencial promissor 

desses alunos.  

Implica também capacitar os professores para que sejam comprometidos e estimulados 

para identificação e recrutamento dos alunos superdotados, alterações em seu planejamento para 

que abranja esse alunado, em atividades, desafios, complementando os estudos dos mesmos, e a 

sensibilidade quando suas habilidades e dificuldades de integração. Implica ações pedagógicas 

instigadoras a curiosidade, raciocínio, ampliação de conhecimentos, estimulando o conhecimento 

e maior desenvolvimento de suas potencialidades, para sua realização pessoal e profissional. 

Por força da necessidade da inclusão, a educação especial deve ser efetivada também na 

rede regular de ensino, de forma preferencial, garantindo o atendimento de especificidades 

educacionais, por meio de recursos e atividades pedagógicas diferentes das utilizadas em sala de 

aula, que complementam o currículo escolar, devendo estar articulados.  

Trabalhar com alunos alto habilidosos/superdotados implica em condições favoráveis e 

práticas educacionais, executadas principalmente em sala de aula, para o desenvolvimento do 

potencial desses alunos, tendo em vista suas necessidades e anseios, permitindo seu 

desenvolvimento integral e saudável. 
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Maria José Alves Soares - mariajosetga123@gmail.com  

Solange Luiza de Oliveira - solangeluizatga@gmail.com  

Iolanda  Cristina do Nascimento Garcia - garcia.iolanda@gmail.com  

Luiz Eduardo Brescovit - brescovitcerimonias@gmail.com  

 

RESUMO: O projeto de leitura realizado no CME Dom Bosco com os alunos do 5º A e B, teve objetivo 

de diagnosticar quais as dificuldades em relação à leitura. No decorrer da avaliação com os alunos pode-

se perceber que a necessidade de dar continuidade ao projeto para procurar sanar as dificuldades 

encontradas nos alunos. É de suma importância essa preocupação com os futuros leitores, pois os 

profissionais da educação tem a responsabilidade de fazer com que os alunos sintam prazer em ler e 

compreendam o que estão lendo, sendo leitores críticos, autônomos. Cabe ao professor ter o compromisso 

e a responsabilidade de encontrar métodos que possa dar ênfase na formação do leitor. O hábito de leitura 

para os alunos deve ser realizado de forma prazerosa para que os mesmos,  possam desenvolver melhor 

suas habilidades na leitura. 

 

Palavras – Chave: Fichas; Conceito; Diagnóstico; 

 

O projeto é parte da carga horária do estágio Ação Pedagógica Integrada: Orientação 

Educacional, que foi realizada no CME Dom Bosco situado na avenida Ismael José do 

nascimento, bairro Jardim Tangará II, no período do dia 27 a 31 de Março de 2017, com o 

objetivo de contribuir com as atividades pedagógicas da escola, em decisão conjunta com a 

professora do projeto escolar de intervenção pedagógica. 

Esse projeto terá o intuito de diagnosticar o nível de leitura dos alunos do 5º ano A e B, 

na qual será realizada uma avaliação com os educandos individualmente, onde irá diagnosticar se 

o aluno é fraco (F), bom (B), regular (R) e excelente (E), onde utilizaremos instrumentos, como 

fichas de leitura e fichas  avaliativa  já elaborados pela escola. Os alunos serão liberados pela 

professora da sala, pois a avaliação será realizada em horário de aula, nos períodos matutinos e 

vespertinos. 

Serão utilizadas seis fichas narrativas, no qual os educandos terão que escolher uma delas, 

sentar-se e ler silenciosamente, após em voz alta, será marcado o tempo de leitura, para 

avaliarmos de acordo com a ficha, cedida pela escola, observando os seguintes critérios: leitura 
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oral, fluência, reconhecimento de palavras e uso da voz e na leitura silenciosa os pré-requisitos 

elaborados na ficha. Ao término será realizado um levantamento para identificarmos o nível de 

fluência de leitura de cada estudante. 

As descobertas do desenvolvimento da atividade de avaliação da leitura dos alunos  

A coordenação da escola  nos direcionou para o apoio pedagógico e cedeu o instrumento 

de avaliação  já elaborado. Conhecemos a ficha de leitura que é um instrumento de avaliação  do 

projeto escolar de intervenção do CME Dom Bosco, para trabalharmos com os estudantes. 

Foram chamados os alunos individualmente para realizar a avaliação de leitura onde serão 

observados os quatro pré-requisitos e sistematizados os seguintes conceitos: 

➢  Fluência  avaliamos se o aluno lê palavra por palavra normalmente sem mudança de 

tonalidade, se ignora a pontuação, fraseia com deficiência, apresenta dúvida e vacilações, 

repete palavras conhecidas, lê devagar, lê de forma rápida e com movimentos e perde o 

lugar em que está lendo. 

➢ Reconhecimentos de palavras, se o aluno acrescenta palavras, salta linhas, substitui 

palavras por outras conhecidas ou inventadas e inverte sílabas e palavras. 

➢ Uso da voz, se o aluno enuncia com dificuldade, omite o final das palavras, substitui 

sons, gagueja ao ler, ler com atropelo, se a voz aparece nervosa ou tensa, volume de voz 

muito alta ou demasiadamente baixa e entrega certa cadência ao ler. 

➢  Na leitura silenciosa, será avaliado se o aluno move os lábios ou sussurra ao ler, se move 

a cabeça ao longo da linha, acompanha a linha com o dedo, régua ou outro objeto, 

demonstra demasiada tensão ao ler, segura o livro muito perto, mantém postura corporal 

inadequada durante a leitura, mostra excessivo cansaço ao ler e esfrega os olhos ou 

enxuga as lágrimas. 

Para a avaliação proposta para os alunos do 5º ano A e 5º B do CME Dom Bosco. Os 

alunos foram retirados da sala de aula individualmente  para que fosse realizado avaliação 

da  leitura que foi dividido em duas etapas leitura oral e leitura silenciosa. 

A leitura fluente advém do desenvolvimento das representações fonológicas das palavras 

e da capacidade de representá-las rapidamente, lendo com precisão e rapidez, assim tendo 

compreensão do texto. 

A leitura na escola é um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer 

com que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto é lógico, pois a aquisição da 
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leitura é imprescindível para agir com autonomia nas sociedades letradas, e ela provoca 

uma desvantagem profunda nas pessoas que não conseguiram realizar essa 

aprendizagem. Poderíamos pensar que atualmente, quando o sistema educacional é 

acessível para todos os cidadãos, não caberia falar de situações de analfabetismo maciço, 

como podia ocorrer há algumas décadas.  (Solé, 1998, p.32). 

O Projeto de Intervenção Pedagógica realizou o trabalho de leitura no CME Dom Bosco, 

para que a Escola obtenha o resultado do nível de aprendizagem da leitura de cada aluno, para 

que assim possam trabalhar as dificuldades de forma específica. 

Percebemos que o aluno vem tendo um acesso restrito a leitura, principalmente por falta 

de incentivo no âmbito familiar. É necessário que a escola trabalhe com a leitura, de maneira 

prazerosa.  

Através deste projeto de avaliação da leitura oral e silenciosa a escola busca identificar os 

estudantes com dificuldades, pois sem a leitura o aluno não consegue interpretar textos e 

entender a narrativa não obtendo evolução em sala de aula nas diferentes disciplinas.  

Esse projeto contou com o apoio da coordenação pedagógica, pois ele tem a plena 

consciência que o aluno deve ter um domínio na leitura oral e silenciosa, para que no futuro, 

sejam mulheres e homens autônomos, com participação na sociedade e alcançando assim, uma 

vida produtiva de qualidade e com realizações.  

Um dos fatores que levam os alunos a ler fluentemente uma narrativa é estar em contato 

com a leitura dentro e fora da escola, pois quanto maior seu contato com materiais escritos, 

maior sua bagagem de conhecimento, ou seja, se mantê-los no cotidiano com a leitura eles vão 

saber relacionar o conteúdo do texto com a realidade que o cerca, sendo críticos, discordando e 

concordando com ideias e opiniões.  

Sabe-se que se o aluno não dominar o tipo de linguagem na narrativa, dificilmente vai 

chegar a uma compreensão satisfatória, se o próprio não encontrar significação na linguagem, 

não consegue fazer uma boa leitura.   

A leitura e a escrita aparecem com objetivos prioritários da educação fundamental. 

Espera-se que, no final dessa etapa os alunos possam ler textos adequados para sua 

idade de forma autônoma e utilizar os recursos ao seu alcance para referir as 

dificuldades dessa área – estabelecer inferências, conjeturas; reler o texto; perguntar ao 

professor ou a outra pessoa mais capacitada, fundamentalmente; também se espera que 

tenham referências na leitura e que possam exprimir opiniões próprias sobre o que 

leram. (Solé,1998 p,34).   

A avaliação de leitura no CME Dom Bosco, foi sistematizada  com os conceitos fraco, 

regular, bom e excelente  e média de palavras lidas por minutos. Para a realização da avaliação 
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foram utilizados três dias, por períodos e apresentou os seguintes resultados: 5º ano A; 32 alunos 

sendo 13 meninas e 19 meninos ficando 12 alunos no conceito excelente;  3 conceito bom, 6, no 

conceito regular e 13 no conceito fraco.  

Com a realização do projeto de leitura percebemos a necessidade  de  estender  o trabalho 

que foi realizado  com os alunos,  pois as dificuldades necessitam de novos métodos para suprir o 

ensino  aprendizagem na leitura, verificou-se a importância da leitura e  a preocupação da escola 

em diagnosticar as dificuldades para tentar saná-las. A leitura segue sendo a principal forma de 

construir opiniões próprias e senso crítico é preciso ressaltar também a leitura como lazer e um 

hábito prazeroso.   

Solé, Isabel Estratégias de leitura/Isabel Solé trad. Cláudia Schilling - 6.ed. - Porto Alegre: 

Armed, 1998. 
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CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA 

PERSPECTIVA DA ESCOLA ORGANIZADA POR CICLOS DE 

FORMAÇÃO HUMANA 

Edilma Beserra da Silva Costa
13

; 

 Marliane  Oliveira Sales
14

; 

Marta Regina Rodrigues Vieira
15

. 

 

RESUMO: Avaliar não é um ato simples, exige do avaliador responsabilidade, comprometimento, tempo 

e paciência, para não cometer injustiças interferindo negativamente no processo educativo dos alunos. 

Nesse sentido, o professor deve utilizar a avaliação como um instrumento, para intervir em sua prática 

pedagógica, de forma a permitir repensar suas ações, e a partir daí, adequar as estratégias e metodologias 

de ensino. Pensando nisso, a avaliação emancipatória trás o educando como principal autor de sua vida e 

de sua aprendizagem, visando tornar cidadãos críticos, capazes de se desvencilhar das mazelas da 

sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação, emancipação, mediação; professor. 

 

A avaliação está presente constantemente em nossas vidas, seja avaliando alguém ou 

sendo avaliado. Na área da educação não é diferente, temos o dever de avaliar o processo de 

aprendizagem dos alunos, para que de forma consciente se faça uma intervenção adequada na 

busca de atingir os objetivos traçados. Mas sabemos que avaliar se torna um desafio para alguns 

educadores, que na maioria das vezes se sentem pressionados pelo sistema no alcance de bons 

resultados. Dessa forma, o educador assume a tarefa de permitir ao aluno o acesso ao 

conhecimento, valorizando o que já adquiriu até então, e estimulando para que possam ser 

agentes próprios de suas ações. 

A avaliação emancipatória sustenta a avaliação proposta pela escola organizada por 

ciclos de formação humana. Para a elucidação deste paradigma de avaliação e que serve como 

meio de intervenção na prática profissional do educador (a), destacamos tomando por base, 

estudiosos que discutem a avaliação diagnóstica e mediadora, ou seja, os princípios da avaliação 

emancipatória. 

                                                 
13
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O contexto histórico da avaliação da aprendizagem apresenta durante muitos anos um 

processo avaliativo sob a responsabilidade do professor, sendo que na maioria das vezes este a 

utiliza para inibir, controlar, discriminar e punir determinado tipo de comportamento do aluno, 

ou até mesmo para coletar dados que sirvam como comprovação da retenção ou promoção de 

alunos. De acordo com  Saul (2010), somente em  meados dos anos 1970 a avaliação da 

aprendizagem do aluno começa a ganhar importância, e posteriormente surgem outros elementos 

de avaliação.   

É inevitável que o sucesso ou o insucesso da vida escolar do aluno acabe afetando a 

imagem do professor, fazendo com que o mesmo questione sua própria competência, ou, 

depositando no aluno a culpa pelo fracasso escolar dos mesmos. 

[...] Na medida em que não consegue articular esse fato a falta de assistência técnica, à 

instabilidade funcional, aos baixos salários, a ausência de recursos didáticos, e à própria 

má qualidade de sua formação, ele (o professor), tem apenas as alternativas, ou de 

assumir também o fracasso, ou de buscar entre os indicadores mais imediatos os 

supostamente responsáveis. (MELLO, 1985, p.95 apud HOFFMANN, 2003, p.35, grifo 

nosso) 

Domingues (1985) apud Saul (2010), aponta o mau  uso da avaliação por parte do 

professor, onde a sala de aula se torna um espaço em que o professor age com autoritarismo 

cabendo a ele mandar e aluno obedecer, falar e o aluno somente ouvir calado. Dessa forma, esse 

é um exemplo em que a avaliação da aprendizagem ocorre de forma classificatória, contribuindo 

para com a seletividade na educação. 

A avaliação educacional escolar assumida como classificatória torna-se desse modo, um 

instrumento autoritário e frenador do desenvolvimento de todos os que passarem pelo 

ritual escolar, possibilitando a uns o acesso e aprofundamento no saber, a outros a 

estagnação ou a evasão dos meios do saber. (LUCKESI, 2003, p.37) 

Hoffmann, 2003, defende a avaliação mediadora na qual se prima pelo diálogo, 

buscando não só entrar, mas também entender o mundo da criança, fazendo observação 

individual de cada um, e também estando em alerta para não desrespeitar o momento de cada na 

aquisição e construção do conhecimento, para a partir daí apontar meios em que a aprendizagem 

avance de modo inovador. 

Analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situação de aprendizagem 

(verbais ou escritas, outras produções), para acompanhar as hipóteses que vêm 

formulando a respeito de determinados assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, 

de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta de melhores 

soluções ou a reformulação de hipóteses preliminarmente formuladas. 

Acompanhamento esse que visa ao acesso gradativo do aluno a um saber competente na 

escola e, portanto, sua promoção a outras séries e graus de ensino. (HOFFMANN, 2003, 

p.75). 
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Ainda segundo a autora, a ação mediadora tem em seu significado “o prestar atenção” 

no aluno, insistindo sempre em conhecer melhor seu mundo, seja em suas falas, em suas 

perguntas, seus argumentos, e assim, propor perguntas desafiadoras, até mesmo na tentativa de 

buscar alternativas em que a ação educativa seja pautada na autonomia moral e intelectual do 

mesmo. 

 No contexto discutido por Hoffmann, a avaliação diagnóstica é caracterizada como 

instrumento em que a tomada de decisão tem como objetivo buscar o avanço e a transformação 

da sociedade, permitindo que ela seja autora da sua própria vida, ou seja, uma avaliação em que 

se reconheçam os caminhos até então percorridos, e não apenas um dado momento, e a partir 

disso, se traçar metas a serem alcançadas, tendo o sistema educacional o papel de oferecer 

condições de maneira que o educando possa obter melhores resultados na aprendizagem. Nesse 

sentido, o educador deve estar atento ao crescimento do aluno, servindo como instrumento 

auxiliar da aprendizagem.  

[...] a avaliação deverá ser assumida como instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e 

satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. [...] Desse modo, 

a avaliação não seria tão-somente um instrumento para a aprovação ou desaprovação 

dos alunos, mas sim um instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em vista a 

definição de encaminhamentos adequados para a sua aprendizagem. (LUCKESI, 2003, 

p.81)         

A avaliação emancipatória, em um de seus princípios reconhece a pessoa enquanto 

sujeito capaz de ser autor da sua própria vida. Partindo desse viés, Lima (2002, p.51) pondera 

que o “conhecimento-emancipação, fundamenta-se no princípio da solidariedade, na qual, 

conhecer é reconhecer, é progredir no sentido de elevar o outro da condição de objeto à condição 

de sujeito”. Dessa forma, a avaliação emancipatória busca entender e intervir numa dada 

realidade social em todos seus aspectos, visando uma transformação efetiva do ser humano, e 

possibilitando que o mesmo possa ser um sujeito crítico, capaz de se libertar das mazelas 

impostas pela sociedade. 

Segundo Saul, 2010, p.65 a avaliação emancipatória “caracteriza-se como um processo 

de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la”.  

Ela está situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse primordial é 

emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito 

de condicionamentos deterministas.  O compromisso principal desta avaliação é o de 

fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional 

escrevam a sua “própria história” e gerem as suas próprias alternativas de ação. (SAUL, 
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2010, p.65). 

Partindo desse pressuposto, Saul, 2010, p.65 pondera que a avaliação emancipatória tem 

duas finalidades básicas, a de “iluminar o caminho da transformação”, e a de “beneficiar as 

audiências no sentido de torná-las autodeterminadas”.  

A primeira finalidade traz a avaliação comprometida com o futuro, com aquilo que se 

pretende transformar através do autoconhecimento crítico a partir do real, para que assim, possa 

encontrar alternativas para a sua revisão. Já a segunda finalidade aposta no valor emancipatório, 

pois o homem através de uma consciência crítica norteia de forma consciente suas ações, 

imprimindo seus valores no meio no qual está inserido. 

Partindo dessa ideia Saul, 2010 aponta quatro conceitos voltados para uma proposta 

emancipatória que são: a emancipação que visa através de uma consciência crítica intervir numa 

dada realidade afim de  apontar alternativas na busca de soluções para diferentes participantes da 

avaliação; a decisão democrática  que visa um engajamento responsável de participantes de um 

programa, tanto na tomada de decisão quanto no rumos que o programa deve seguir, e até nos 

esboços que diz respeito as propostas avaliativas, sendo primordial a participação efetiva e 

diversificada de seus participantes tanto os que estejam em acordo quanto os que descordam; a 

transformação, está relacionada às mudanças feitas coletivamente  de um determinado programa 

educacional a partir de uma análise crítica, devendo estar relacionadas com os compromissos 

sociais e políticos aderidos pelos participantes do programa.; e a crítica educativa sugere  uma 

apreciação valorativa do programa educacional, na perspectiva de todos os participantes ou seja, 

os avaliadores, que agem no mesmo, a crítica aqui tem  a função educativa, formativa para 

aqueles que dela participem permitindo uma visão holística na busca de reorientar o programa 

educacional. 

Com a avaliação emancipatória, o professor pode tornar o processo avaliativo mais justo,  

ao propor um avanço contínuo do aluno, proporcionando superação de suas dificuldades e acesso 

ao conhecimento, assim estará visando uma dimensão emancipatória de avaliação. Dessa forma, 

o educador deverá ser capaz de propiciar meios, e métodos capazes de desenvolver a 

aprendizagem, bem como o ser humano em sua totalidade, ao objetivar o avanço contínuo 

permitindo a superação das dificuldades e oportunizando o acesso ao conhecimento do educando. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA A CONTRIBUIÇÃO DAS HISTÓRIAS 

INFANTIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

Maria Aparecida da Costa Vale de Souza; 

aparecidacosty@gmail.com ;  

Silvana da Silva.  bia_silvatg@hotmail.com: 

Centro Municipal de Ensino José Nodari  

 

RESUMO: Este resumo é resultado  do projeto Contação de história que está em fase de 

desenvolvimento com os alunos do ciclo de alfabetização do terceiro ano do ensino fundamental da 

Escola Municipal José Nodari de Tangará da Serra MT, o qual teve como objetivo despertar nos alunos o   

hábito e o prazer pela literatura infantil, levando o aluno a ter mais compressão da linguagem culta e 

também despertando o interesse em recontar as histórias lidas, proporcionando aos educandos uma 

aprendizagem espontânea, lúdica e prazerosa. O trabalho é desenvolvido através de leitura, produções 

escrita e ilustrações de histórias, tendo sempre como foco desenvolver o hábito da leitura e a contação de 

história. Foram apresentados aos alunos obras de autores como: Ruty Rocha, Monteiro Lobato, Robson 

Rocha, Ana Maria Machado e Ziraldo, fazendo com que os alunos observassem a diferença do estilo da 

escrita de histórias infantis de cada escritor.   

 

Palavra- chave: Poesia; Leitura; aprendizagem; literatura infantil; alfabetização. 

 

Este trabalho está sendo desenvolvido com a finalidade de proporcionar aos alunos 

momentos de leitura e de contação de histórias infantil no ciclo de alfabetização, tendo como 

foco principal recuperar a milenar arte de contar história que é uma das atividades mais antigos, 

pois vivemos em um período em que a mídia e as tecnologias estão cada vez mais acessíveis às 

crianças. Os livros estão sendo deixados de lado, as histórias estão sendo esquecidas, o que torna 

um desafio para nós educadores fazer com que as crianças do ciclo de alfabetização tomem gosto 

em contar e ouvir histórias. 

A alfabetização, segundo Soares (1998) é vista como um processo que ocorre a partir da 

interação entre o adulto letrado e a criança, sendo ele, o processo de aquisição de habilidades 

necessárias para o ato de ler e escrever.  

Dentro do ciclo da alfabetização o professor precisa proporcionar situações onde o aluno 

perceba a importância da leitura da oralidade e da escrita como contexto de alfabetização e 

letramento.  

O trabalho de contação de história descreve personagem exigem o uso da linguagem oral 

nas brincadeiras uma vez que, quando a criança brinca e se apropria de um determinado 

mailto:aparecidacosty@gmail.com
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personagem, desenvolve a habilidade da oralidade, da imaginação, da criatividade e à aquisição 

da alfabetização e letramento. 

Segundo Silva (2002, p. 31) A atividade de leitura se faz presente em todos os níveis 

educacionais das sociedades letradas. Tal presença sem dúvida marcante e abrangente começa no 

período de alfabetização, quando a criança passa a compreender o significado potencial de 

mensagens registradas através da escrita levando o aluno a ter mais compreensão da linguagem 

culta e também despertando o interesse em recontar as histórias lidas. 

  Este trabalho será desenvolvido em etapas usando o método de pesquisa bibliográfica. 

O projeto nasceu da necessidade de desenvolver e motivar a prática de contação de história com 

os alunos do 3ª ano do ensino fundamental com a finalidade de proporcionar aos mesmos 

momentos de leitura e de contação de histórias infantis, tendo como o ponto principal recuperar a 

milenar arte de contar história tornando aprendizagem significativa levando o aluno realizar 

leitura com eficácia, compreendendo histórias lidas e ouvidas. 

 A literatura infantil é uma grande aliada na construção do conhecimento. O trabalho de 

contar história permite à criança criar um mundo imaginário de forma lúdica. Quando a criança 

lê, estabelece uma relação entre ela e o personagem, muitas relacionam a história com sua 

vivência com fatos já acontecidos na convivência familiar. Além de trabalhar a linguagem verbal, 

visual, gestual, leva também a criança a organizar a prática discursiva para se expressar 

oralmente com uso formal e informal da linguagem oral. 

Quando a criança ouve a leitura, a contação de histórias, lê ou conta uma história, ativa 

uma série de capacidades, como a memória (recorda-se de outros momentos, de 

histórias ouvidas ou lidas, a atenção (se a história ou recurso utilizado para a contação 

da história a envolve completamente, ela para ouvir assume uma atitude de ouvinte 

atento), a fantasia (imagina-se parte da história contada, visando mundos e personagens, 

ativando suas emoções).Isto é o livro traz cristalizadas em si as capacidades humanas e, 

na atividade de contação ou leitura de histórias, a criança vivencia e ativa o uso dessas 

capacidades, tornando-as individuais, parte de sua humanidade. Dentre essas qualidades 

humanas formadas, apropriadas e desenvolvidas socialmente estão[...] diferentes formas 

de linguagem e de pensamento, imaginação sentimentos, capacidade de planejamento, 

dentre outros. (CHAVES, 2011,p.56) 

O projeto Contação de História está sendo desenvolvido nas seguintes tapas: No primeiro 

momento foi apresentado o projeto para a família informando qual o objetivo do mesmo, e como 

a família poderia contribuir no desenvolvimento do projeto, visando o aprendizado do aluno o 

qual oportuniza o acesso a linguagem literária, para despertando no aluno o hábito e o prazer 

pela leitura.  
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   Em seguida foi apresentado para os alunos o projeto Contação de História e como seria 

enriquecedor para eles conhecer a linguagem literária infantil bem como a importância   de ser 

capaz de ler e contar histórias, enfatizando também para os alunos que a participação dos mesmo 

será fundamental para o sucesso na realização do projeto. 

 Em outro momento foi exposto para os alunos obras de alguns de autores como: Ruty 

Rocha, Monteiro Lobato, Robson Rocha, Ana Maria Machado e Ziraldo, pedindo para que os 

mesmo leiam atentamente a história e observem a para que estejam registrando a parte da leitura 

que mais o interessar e posteriormente ler para os colegas e fazer a ilustração das histórias. 

  O Projeto continua sendo desenvolvido com leituras, contação de história, produção 

escrita de novo final para as histórias lidas, objetivando preparar os alunos para as apresentações 

da mostra na feira do conhecimento que se dará no início do mês de setembro de 2017, para a 

comunidade escolar externo e interno. 

  No processo de alfabetização é muito importante mobilizar situações orais para 

desenvolver no aluno a aprendizagem discursiva e escrita de forma produtiva através de textos 

lidos pelo professor, da contação de histórias sem livros, o reconto oral pelos próprios alunos de 

histórias lida por eles, produção coletivas de textos, leitura e a escrita de textos que sabem de 

memória.  

Sabemos que na infância a oralidade é essencial na formação de sua relação com a 

escrita. Através da interação com os outros, chamam a atenção do aluno para essa prática, pois 

isso se dá de diferentes modos nas práticas orais, em diversos eventos no letramento. 

O professor tem um papel importante como mediador na sistematização dos saberes 

relacionando à prática a teoria na perspectiva do letramento para que os alunos sejam sujeitos 

capazes de expor, argumentar, explicar, narrar bem como também escutar atenciosamente para 

que possa opinar, respeitando a vez e o momento de falar.  

É também papel do professor alfabetizador estimular a leitura para favorecer o 

desenvolvimento que levem a aprendizagem e a interpretação de histórias lidas ou ouvidas, 

sendo uma forma de aprimorar o conhecimento linguístico da pronúncia e o vocabulário, 

através de atividades permanentes como a leitura silenciosa, coletiva e de deleite, no início da 

aula tendo como objetivo o desenvolvimento e o gosto pela leitura. 

O projeto está sendo desenvolvido nas disciplinas de língua portuguesa e arte. As 
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atividades de leitura e a ilustração das histórias serão de grande significado para o 

desenvolvimento dos alunos pois, os mesmo demonstram interesse e passaram a observar e 

identificar os elementos das histórias lidas. Será realizado apresentações de contação de 

histórias para a comunidade escolar durante o ano letivo nos momentos do ato cívico onde 

serão convidados os pais para prestigiarem o trabalho dos alunos. 

Dessa forma os alunos terão uma motivação maior para se preparem para as 

apresentações, no decorrer do ano letivo, estarão mais preparados e confiante para as 

apresentações que acontecerão no encerramento do projeto que se dará na feira do 

conhecimento no Centro Municipal de Ensino José Nodari. 

Ao trabalhar a contação de história queremos proporcionar momentos prazerosos de 

ouvir e contar histórias, com a prática da escrita e da oralidade instigar a imaginação, a 

criatividade, visando contribuir na formação da personalidade da criança e envolve-la no 

mundo letrado de forma significativa. 

Sabemos o quanto é importante para criança o contato com literatura infantil para o seu 

desenvolvimento, pois a criança já tem conhecimento prévio adquirido com a família de 

histórias contadas. Porém a escola tem o papel de consolidar esse conhecimento trabalhando a 

linguagem oral bem como os demais eixos do ensino e aprendizagem do ciclo de alfabetização, 

levando em conta o uso da oralidade na sociedade em que vivemos com atividades lúdicas 

como a contação de história nos mais diversos gêneros literários. 

 

CHAVES, Marta. Práticas pedagógicas e literatura infantil- Maringá: Eduem, 2011. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler. Fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura. 9 ed. São Paulo: Cortez, 2002 

SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. 26ª Reunião Anual da ANPED 

– GT Alfabetização, Leitura e Escrita. Poços de Caldas, 7 de outubro de 2003. 
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17
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RESUMO: Este é um trabalho de cunho teórico-reflexivo, cujo objetivo é perceber a educação 

contemporânea e perpassa pelos conceitos dos estudos culturais e do pensamento pós-colonialista, os 

quais se apresentam na forma de um convite ao docente do ensino superior, conduzindo-os à ação-

reflexão-ética, segundo as concepções de Richard Hoggart (1957), Raymond Williams (1958) e E. P. 

Thompson (1963) e/ou um olhar-pensar-agir, conforme difundiu o fenomenologista Maurice Merleau-

Ponty (1967), além de Michel Foucault (1967); Pierre Félix Bourdieu (1978); Leonardo Boff (1996); 

Edward W. Said (2003) e Stuart Hall (2005); Edgar Morin (2000); Francisco Gutiérrez e Cruz Prado 

(2008)  e mais recentemente Pierre Lévy (2010)  ambos operando como alternativa às (in)certezas e aos 

valores cultivados pela mentalidade colonialista moderna. E, por ser alternativo, desde logo, renuncia à 

tentação de ser exclusivo, universal, linear, abstrato, objetivo, neutro, absoluto, totalizante, hierarquizante. 

O espaço do pensar pós-colonialista na educação e na formação docente brasileira, definitivamente, não 

se forma com categorias dessa ordem, e não se predispõe a substituir ou desconstruir cosmovisões 

inconsistentes ou rivais, ainda que refute veementemente alguns dos seus fundamentos epistemológicos, 

sociológicos e filosóficos. 

 

Palavras-chave – Epistemologia; conhecimento; formação docente; estudos comparados e da 

cultura. 

 

A sociedade muda o percurso das vidas humanas, fazendo-o compreender a sua biografia 

e a sua estrutura organizacional da forma mais dura e cruel, cujas perspectivas existenciais se 

anulam a cada nova frustração socioeconômica e político-cultural. 

 A escola, incluindo-se aqui as instituições de ensino superior – IES se insere nesse 

cenário. Logo, o modelo educacional ora praticado obedece fielmente o modelo estabelecido 

pelas nossas elites. Ressaltando-se que a inserção política não decorre dos tempos atuais, mas de 

situações advindas ao longo dos séculos. 

 Isto significa que, se o “imaginário sociológico” nos permite perceber esses fatores 

sociais e históricos, o que dizer dos agentes propulsores dessas práticas? O que pensam e o que 

projetam para a sociedade futura, se não, ainda mais caos sociais. 

                                                 
16 Professor Assistente da Universidade Federal de Rondônia-UNIR; Mestre em Letras-UNIMAR; 

Mestrando em Estudos Literários-UNIR e Doutorando em Estudos Literários-UNEMAT. 
17 Professor Assistente da Faculdade UNIRON - União das Escolas Superiores de Rondônia; Mestre 

em Letras-UNIMAR; Doutorando em Estudos Literarios-UNEMAT. 
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 Sobre tal questão, Mills (1981) se expressa: “(...) sou a própria evolução da história 

ultrapassada, hoje, a capacidade que têm os homens de se orientarem de acordo com os valores 

que amam (...)”. (p. 11) 

 Esta seria a justificativa atribuída ao suposto caos estabelecido sobre a escola, instituição 

sistematizadora dos interesses sociais, sobre a qual recai total descrédito sobre seus feitos, 

reforçados pela mídia e o desejo utópico de um espaço crítico e transformador inexistente. Isto 

porque a comunicação social de massa também está a serviço do modelo econômico que 

compreendem o real significado atribuído aos que atingem o imaginário sociológico. 

 Dessa mesma forma, ministros, sacerdotes, diretores, coordenadores, supervisores, 

professores e outros profissionais da educação também atingiram o imaginário sociológico. Mas 

o que fazem? Cedem? Lutam? Reagem? Onde? Como? Agem em favor de quem? Contra quem 

ou o quê? 

 Nesse sentido, as indagações são infinitas e levam-nos a refletir sobre as práticas 

docentes e seus respectivos processos de formação, seus ranços e avanços. Fazendo-nos 

reconhecer que a escola segue a ordem estabelecida e, os profissionais da educação reforçam 

seus interesses - voluntário ou involuntariamente. Pois reações contrárias soariam como revolta, 

badernagem, anarquia, desordem e a saída é, infelizmente, convencer a todos que a luta não vale 

à pena, quando na verdade somos usados para vender a imagem que tudo funciona, embora 

saibamos que tudo é mera fachada. 

 Uma vez conscientes disto, o viver torna-se mais suave. Cabendo ao outro, portanto, 

fazer a sua parte, mesmo sabendo que são usados como paliativos para afirmar que o outro é o 

responsável pelo “caos”.  

 O consolo vindo do “imaginário sociológico” é a razão para aquele que pouco conhece, 

nada sabe e não se compromete com as reais transformações sociais, seja por ignorância ou 

receio de uma revelação social, pois o dito  “cidadão” não vivencia o cotidiano da cidade e sua 

civilização. Seguramente, “a população não sabe o que está acontecendo, nem ao menos sabe 

que sabe”, uma vez que “as pessoas sentem que nada funciona para elas. E não funcionam 

mesmo. Elas nem mesmo sabem o que está acontecendo no remoto e secreto nível da tomada de 

decisão”.  (CHOMSKY, 1999, p. 14-15). 

 Diante de uma população, cuja maioria vive abaixo da linha da pobreza, como imaginar 
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que se tornem efetivos cidadãos quando sua real necessidade é matar a fome e a dos seus 

dependentes? Como fazê-los compreender a real organização social e formá-los agentes sociais 

de transformação e de desenvolvimento? Seria a escola responsável pela constituição da 

autonomia desse sujeito? 

 Indagações pertinentes como estas nos instigam a uma inquietação e insatisfação 

contínua, enquanto profissional envolvido com a educação. Isto porque são os educadores 

conscientes dos princípios norteadores, das relações sociais e da organização da vida em 

comunidade e do resultado das articulações entre estes elementos, constituindo assim, a atual 

estrutura social. 

 São, portanto, os educadores, com especial ênfase aos docentes do ensino superior que, 

conscientes das estruturas sociais históricas vigentes lutam e tentam preparar um cidadão efetivo 

e comprometido com as transformações cotidianas, tornando-se verdadeiros investigadores, 

analistas e difusores dessa organização, a partir da concepção do “imaginário sociológico”, 

introduzido através das leituras e interpretações do mundo.   

A metodologia adotada para que os objetivos sejam alcançados vãos do teórico ao 

experiencial, ou seja, além da pesquisa bibliográfica, ora desenvolvida através da referência 

bibliográfica aqui apontada e outras a serem acrescentadas durante a realização desta, o Projeto 

careceu de um lócus para aplicação dos textos, teorias estudadas, debates e trocas de experiências 

docentes do ensino superior, inclusive em eventos de extensão e formação continuada do 

profissional da educação superior.  

 O Projeto se sustentou, inicialmente, nas concepções de Descartes reconhecendo que este 

propôs chegar à “verdade” através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em 

pequenas partes, logo, o primeiro momento foi a apresentação deste aos coordenadores dos 

cursos superiores, de modo que ficasse clara a intervenção, fins e objetivos. Diante desta ação, 

ficou definida e apresentada a base da nossa pesquisa científica.  

 Seguindo desta ação, passamos para um sistema mais simples, gradualmente 

incorporando mais e mais variáveis em busca da descrição do todo, cuja finalidade foi estender 

as atividades acadêmicas para ambientes culturais que estimulem a ou não o fazer pedagógico do 

docente universitário. Seus estímulos e anseios, enquanto profissional formador de outras 

profissões. 
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Acrescentamos as contribuições de Karl Popper, visto que este demonstrou que nem a 

verificação nem a indução sozinhas serviam ao propósito inicialmente pensado, logo, fez-se 

necessário compreender a realidade conforme esta é e não como gostaríamos que fosse, afinal, 

trabalhamos com algumas hipóteses e testamo-las procurando não apenas evidências de que ela 

está certa, mas, sobretudo evidências de que ela está errada. 

O Projeto objetiva exatamente isto: promover a leitura e a interpretação da docência 

universitária e suas intempéries, mais ainda, o aclaramento das ideias daqueles que militam em 

prol de uma educação brasileira decente, equitativa e de qualidade para todos. 

Os Estudos Culturais britânicos surgiram de forma sistematizada através do Centre for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS), por seu fundador, Richard Hoggart, em 1964, diante da 

alteração dos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra do pós-guerra.  O CCCS estava 

ligado diretamente ao English Department da Universidade de Birmingham e se constituiu em 

centro de pesquisa de pós-graduação daquela IES. Suas preocupações eram as relações entre a 

cultura contemporânea e a sociedade, ou seja, suas formas culturais, instituições e práticas 

culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais, comporiam o eixo 

principal de observação do CCCS. 

Já as fontes dos Estudos Culturais nas américas surge a partir de Richard Hoggart com 

The Uses of Literacy (1957), Raymond Williams com Culture and Society (1958) e E. P. 

Thompson com The Making of the English Working-class (1963). Sendo, portanto, nesta ordem, 

a parte histórico-cultural do meio do século XX; constrói-se um histórico do conceito de cultura 

culminando com a ideia de que a "cultura comum ou ordinária" pode ser vista como um modo de 

vida em condições de igualdade de existência com o mundo das Artes, Literatura e Música e, se 

reconstrói uma parte da história da sociedade inglesa de um ponto de vista particular - a história 

"dos de baixo". 

Este percurso histórico se faz necessário para que compreendamos o recente cenário que 

se constrói em volta da relação formação docente versus estudos culturais e pós-colonialistas, 

caracterizando esta iniciativa como uma possibilidade singular de pesquisa, dado seu caráter 

inédito. 

Podemos ter outros estudos nas áreas de Educação Comparada, mas o que se propõe neste 

Projeto de Pesquisa foi fazer estes experimentos sob a ótica contemporânea e da real necessidade 



Revista Científica FAEST ISSN: 2319 – 0345 

Caderno de Resumo da XVIII Semana da Pedagogia - 2017 

 

Página 59 

 

de se transformar o cenário caótico que ora temos na educação, em especial, quando tratamos de 

formação do educador para o ensino superior, embora se reconheça as mazelas por que passa a 

totalidade da educação básica, quando estas são tratadas como mercadorias e promotoras de 

títulos para uma suposta ascensão social. 

Desta maneira, os Estudos Culturais podem nos propiciar alternativas e iniciativas de 

sucesso na formação do docente do ensino superior, pois através de um olhar diferenciado sobre 

a história e as sociedades, mostra-nos que a cultura é a categoria-chave que conecta a análise 

reflexiva da educação superior com a investigação social. A cultura se torna uma rede vívida de 

práticas e relações que constituem o cotidiano, dentro da qual o papel do indivíduo esta em 

primeiro plano. Embora, não necessariamente entendamos os processos de cultura como uma 

forma de vida global. Precisamos entendê-la como um enfrentamento entre modos de vida 

diferentes, onde as relações de poder podem dialogar e estabelecer parâmetros comuns e de 

interesse reais, cuja finalidade máxima seja o bem-estar social dos membros daquele grupo 

representado, sem opressão, humilhação ou falta de respeito aos hábitos e costumes desses 

indivíduos. 

Após a apresentação e as aplicações propostas para a execução contidas no Cronograma, 

valemo-nos do filósofo francês Edgar Morin, uma vez que estes propõem, no lugar da divisão do 

objeto de pesquisa em partes, uma visão sistêmica, do todo. Esse novo paradigma, chamado de 

Teoria da complexidade (complexidade entendida como abraçar o todo) será perfeito para que 

realizemos os eventos científicos pensados para demonstração dos resultados prévios deste 

Projeto, afinal, ainda que a aplicação metodológica seja rigorosa quanto aos objetivos é preciso 

compreender a realidade da melhor forma possível e devida atenção às limitações que 

encontraremos nas pessoas, sejam elas físicas ou institucionais. 

De certo que, espera-se seja realizado um grande evento didático-reflexivo onde, os 

envolvidos e os objetos desta Pesquisa possam ser multiplicadores dos pensamentos 

apresentados, acordadas durante a sua realização. 

Assim, apresentaremos a sistematização dos feitos em forma de periódico, sites, bloggeres e/ou 

livro que forcem à Comunidade acadêmica a pesquisar e difundir as ideias sobre a ação-reflexão-

ética e o olhar-pensar-agir educacional, no Brasil e em outros países. 
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RESUMO: A pesquisa aborda o trabalho do coordenador pedagógico, considerado um fenômeno complexo e trata 

de uma função essencial no processo de ensino e aprendizagem dos professores e alunos.  Assim foi realizada uma 

pesquisa de campo com base em pesquisas através de questionários e uma revisão bibliográfica sendo 

fundamentadas pelos autores: FALCÃO (1994), ROSA(2004), ALMEIDA (2003), com o propósito de conhecer a 

importância do trabalho do coordenador pedagógico dentro do âmbito escolar. A realização dessa pesquisa 

contribuiu para nós acadêmicos conhecer as práticas pedagógicas do coordenador pedagógico, que na maioria das 

vezes, esse profissional tem desempenhando outras funções ficando sobrecarregado nas suas atribuições específicas. 

 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Motivação; Ensino e Aprendizagem. 

 

              O coordenador pedagógico tem função importante dentro do ambiente escolar que é de 

suma importância, pois é ele quem dá suporte para que sua equipe desenvolva um trabalho de 

qualidade, ele que coordena e controla as atividades relativas à ação pedagógica da escola como 

um todo sua função é focar nas ações, atividades que realmente serão essenciais para o 

desenvolvimento de um ano letivo produtivo. Porém nesse meio, muitas vezes se encontra a 

figura do coordenador se desdobrando em multi funções em seu dia escolar.   

 Falcão (1994,p.42) afirma que dentre os conflitos sociais, econômicos, familiares, 

amorosos, violência, drogas, gêneros entre tantos outros como por exemplo de como substituir 

um professor que faltou, tirar cópias para os professores, dentre tantos outros trabalhos extras, o 

coordenador trabalha não só com a formação dos professores e do ambiente escolar, mas de uma 

forma geral, ainda tem o papel de conversar com os pais daquele garoto que vive brigando com 

os colegas ou mesmo pais que nunca vem nas reuniões quando convocados. Várias demandas 

vão parar nas mãos dos coordenadores pedagógicos. O resultado é que, atolados em afazeres, 

muitos acabam não dando conta de sua função prioritária na escola: a formação continuada, em 

serviço dos professores. O trabalho deste coordenador deve ser orientado e isso, exige um 

compromisso muito amplo, não somente com a comunidade na qual se está trabalhando, mas 

consigo mesmo. Trata-se de um compromisso político que induz a competência profissional e 

acaba por refletir na ação do educador em sala de aula onde mudanças são almejadas. Todavia, a 

mailto:dayane_pim@hotmail.com
mailto:laurita_tga@hotmail.com
mailto:mariellypedagogia@hotmail.com
mailto:brescovitserimoniais@gmail.com
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tarefa do coordenador é muito difícil de ser realizada, exige participação para a integração em 

sua complexidade. 

Na equipe gestora encontramos atividades desenvolvidas pelo coordenador pedagógico 

que também exerce a função de liderança dentro da escola, e que na prática, exerce muitas 

tarefas do diretor ficando pouco tempo para a efetiva parte pedagógica, entrelaçando a 

administração e a organização da escola.  

 

APROFUNDANDO O OLHAR SOBRE O TRABALHO DO COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

 

A concretização da disciplina de Prática Pedagógica do curso de Pedagogia teve como 

objetivo apontar as reais funções do coordenador pedagógico dentro da escola pública. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca do tema e uma pesquisa de campo, com base em 

questionários onde nós acadêmicas da Faculdade Faest Uniserra do 7º semestre realizamos o 

estágio de Coordenação Pedagógica.  

Durante os dias de estágio tivemos a oportunidades de vivenciarem de perto a função do 

coordenador pedagógico buscando analisar e comparar a sua real atuação com o que rege no 

documento da escola. No decorrer da semana do estágio foi possível acompanhar a sua rotina 

partir de observações práticas, a função desse profissional no espaço escolar.  A contribuição do 

coordenador nas respostas ao questionário realizado nos permitiu a coleta de dados identificando 

as reais prioridades da sua prática cotidiana. Após a pesquisa realizada passamos a refletir sobre 

a verdadeira postura pública e ética do coordenador pedagógico em função da necessidade de 

administrar os conflitos existentes nas relações interpessoais e buscando sempre inovar o 

processo de ensino aprendizagem. 

Os resultados foram absorvidos por nós estagiárias de alguma forma, pois tivemos 

conhecimento de qual é a função do coordenador pedagógico e o excesso de trabalho que este 

profissional desenvolve, tendo assim o contato diretamente com ele. O coordenador pedagógico 

é, sem dúvida, base fundamental para o desenvolvimento escolar, na melhoria do ensino-

aprendizagem, no apoio direto com todos os envolvidos nesse contexto escolar, na 

responsabilidade que tem na realização do seu trabalho. Por isso, as ações pedagógicas a serem 
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desenvolvidas, precisam estar explícitas.  É preciso reconhecer a importância do coordenador na 

gestão escolar.  

Segundo Rosa (2004, p. 142-144) “o coordenador pedagógico deve zelar pela formação 

continuada dos professores na escola, promovendo a atualização, reflexão do currículo e das 

práticas pedagógicas dos professores frente às mudanças do sistema educacional”. 

Sem contar que a valorização do profissional deveria ser igual do gestor, no entanto é 

inferior sendo ele tão importante o processo de ensino aprendizagem do educando, pois 

desenvolve praticamente todas as funções, seja dele ou de colegas de profissão. Os trabalhos que 

o coordenador acaba tomando para si poderiam ser atribuídos para outro profissional, sobrando 

mais tempo para o que é primordial. “Refletir com os demais professores e compartilhar erros e 

acertos, negociar significados e confrontar pontos de vista surge como algo estimulador para uma 

prática pedagógica comprometida”. (RAUSCH e SCHLINDWEIN, 2001, p. 121).  

A escola também ganha ao estipular horários fixos para o atendimento às famílias. Dentro 

das inúmeras mudanças que ocorrem na sociedade atual, a escola como instituição de ensino e de 

práticas pedagógicas enfrenta muitos desafios que comprometem a sua ação frente às exigências 

que surgem. Assim, os profissionais, que nela trabalham, precisam ter uma formação cada vez 

mais ampla promovendo o desenvolvimento das capacidades desses sujeitos. 

Segundo Almeida (2003, p. 47), cabe ao coordenador “acompanhar o projeto pedagógico, 

formar professores, partilhar suas ações, também é importante que compreenda as reais relações 

dessa posição”. 

As relações interpessoais que permeiam a prática do coordenador precisa articular as 

instâncias escolar e familiar sabendo ouvir, olhar, e falar a todos que buscam a sua atenção, por 

isso, se faz necessário um profissional que vai além de sua função e está sempre atento às 

relações buscando a interação entre todos dentro do espaço escolar. Tendo em vista a prática e o 

olhar de coordenador pedagógico percebe-se que há um desafio posto tanto para construir um 

perfil profissional quanto para delimitar seu espaço de atuação. Desta forma, o coordenador 

pedagógico estará agindo como ator social, agente facilitador e problematizando do papel 

docente, primando pelas intervenções e encaminhamentos mais viáveis ao processo ensino e 

aprendizagem. 
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Conclui-se que falar sobre a função do coordenador pedagógico e de seus diversos 

afazeres junto ao corpo docente e demais componentes escolar, é uma forma de dar sentido ao 

cargo de um profissional conhecedor das práticas pedagógicas, pois na maioria das vezes, esse 

profissional tem desempenhando outras funções ficando sobrecarregado nas suas atribuições 

específicas. Esse desvio de atuação proporciona dificuldade na concretização dos objetivos 

curriculares que atendam de fato aos anseios de uma educação significativa.  

Acreditamos que, para um bom desempenho desse profissional da educação e para que 

tenha resultado significativo da sua atuação profissional o coordenador pedagógico precisa ter a 

motivação natural da sua própria pessoa, de sua dedicação, do desempenho, de competência, do 

comprometimento e dos resultados, existindo também a motivação proveniente de fatores 

externos, como a remuneração pelo trabalho realizado, as condições de trabalho, o ambiente em 

que o profissional está inserido. 

 

ALMEIDA, Laurinda R., O relacionamento interpessoal na coordenação pedagógica. São 

Paulo: Edições Loyola, 2003. 

FALCÃO FILHO, José Leão M. Supervisão: Uma análise crítica das críticas. Coletânea vida 

na escola: os caminhos e o saber coletivo. Belo Horizonte, p 42-49, mai/94. 

RAUSC, R. B.; SCHLINDWEIN, L. M. As ressignificações do pensar/fazer de um grupo de 

professoras das séries iniciais. Contrapontos, Itajaí, v. 1, n. 2, p. 109-123, 2001. 

ROSA, C. Gestão estratégica escolar. 2 ed. Petrópolis, Vozes, 2004. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA ESCRITA 

Karine Cristina Ferreira Rodrigues
18

; 

Claudiane Campos
19

 

 

RESUMO: A dificuldade de aprendizagem na escrita pode advir de causas orgânicas e não orgânicas e podem 

levar o aluno a ter um rendimento abaixo do esperado. O presente trabalho teve como objetivo identificar as causas 

que levam a dificuldade na habilidade da escrita e a metodologia aplicada consistiu em pesquisa bibliográfica e 

aplicação de questionário a professores de 1º e 5º ano do ensino fundamental com a finalidade de verificar a 

frequência dos erros ortográficos. A pesquisa mostrou o quanto à metodologia tradicional alimenta as dificuldades 

de aprendizagem, pois elas penalizam o tempo todo o erro e não valoriza o que a criança já evoluiu e progrediu. 

Saber diferenciar as verdadeiras dificuldades de aprendizagem dos distúrbios de aprendizagem que são casos de 

ordem neurológica e que envolve um maior comprometimento do aluno é fundamental para que nem toda 

dificuldade seja considerada um caso médico. 

 

Palavras chaves: Aquisição da escrita; erros ortográficos; distúrbios de aprendizagem. 

 

Dificuldade de aprendizagem pode ser caracterizada quando o aluno tem um rendimento 

abaixo do esperado no aprendizado. Identificar as causas que levam a esse problema não é tarefa 

fácil, já que pode haver uma série de indicadores para tal “problema”. 

Um dos objetivos da educação de acordo com Zorzi (2003) é aquisição da leitura e da 

escrita, por isso o educador deve possuir o conhecimento dos desafios que representam escrever 

e ler. É importante que o professor tenha uma prática pedagógica eficiente e apropriada para 

alunos que apresentem dificuldades levando assim a uma autoavaliação da eficiência da 

metodologia adotada. 

Para compreender como a criança aprende a linguagem escrita, Ferreiro e Teberosky (1986) 

apontam uma sequência psicogenética da construção da escrita, caracterizada por fases pré-

silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. (ZORZI, 2003). 

Esse trabalho tem como objetivo de identificar e compreender as causas que levam a 

dificuldade na habilidade da escrita.  

Aplicou-se um questionário piloto com 02 professoras do Ensino Fundamental I de uma 

escola particular situada em Várzea Grande, respectivamente de 1º ano e de 5º ano a fim de 

verificar como a criança ingressa e como ela encerra a sua habilidade de escrita. 

                                                 
18 Acadêmica de Pedagogia das Faculdades Integradas de Várzea Grande  
19 Orientadora , Faculdades Integradas de Várzea Grande 
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Os dados coletados serão tratados sob uma abordagem qualitativa. 

  

Concepções da dificuldade de aprendizagem 

Um dos maiores desafios da educação é trabalhar com crianças que tenham algum tipo de 

dificuldade na aprendizagem o professor necessita entender e desenvolver metodologias 

adequadas para esse aluno que tem  baixo rendimento.  

De acordo com e a definição proposta pelo National Joint Committeeon Learning Disabilities a 

dificuldade de aprendizagem pode ser definida como: 

Um termo geral que se refere a um grupo heterogêneo de transtornos que se manifestam 

por dificuldades significativas na aquisição e uso da escuta, fala, leitura, escrita, 

raciocínio ou habilidades matemáticas. Esses transtornos são intrínsecos ao individuo, 

supondo-se devido à disfunção do sistema nervoso central, e podem ocorrer ao longo do 

ciclo vital. Podem existir, junto com as dificuldades de aprendizagem, problemas nas 

condutas de autorregulação, percepção social e interação social, mas não constituem por 

si próprias, uma dificuldade de aprendizagem. (GARCIA ,1998, p. 31-32) 

A definição proposta pelo autor indica que a dificuldade de aprendizagem pode advir de 

causas orgânicas ou também de outros fatores sociais que podem interferir no rendimento escolar. 

 

Influência social da linguagem 

Aprender ler e escrever requer o auxilio de um conjunto de condições sociais do indivíduo. 

Zorzi (2003, p. 10) aponta uma diferença entre a linguagem oral e escrita “Aprender a falar faz 

parte da nossa herança biológica, hereditária [...] A aprendizagem da língua escrita não é uma 

herança biológica, mas sim cultural”. 

Pode-se dizer que para falar, basta estarmos no meio de uma sociedade falante, mas 

escrever exige condições sociais e educacionais o que leva a conclusão que uma criança que 

convive em um mundo letrado tem mais facilidade para escrever bem. 

Segundo Vygotsky apud Rego (2010, p. 69) 

O aprendizado da escrita, esse produto cultural construído ao longo da história da 

humanidade, é entendido por um processo bastante complexo, que é iniciado para a 

criança muito antes da primeira vez que o professor coloca um lápis em sua mão e 

mostra como formar letras. 

A omissão de fatores sociais, econômicos e culturais é o mesmo que dizer que 

aprendizagem só poderá ocorrer na escola e que está ausente dos demais momentos, isso 

acarretaria em uma maior dificuldade de compreensão dos problemas com a aprendizagem. 

A Psicogênese da linguagem escrita 
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A psicogênese da língua escrita proposta por Ferreiro e Teberosky descreve como o 

aprendiz se apropria dos conceitos e das habilidades de ler e escrever, mostrando que há uma 

progressão nas descobertas dos fonemas. 

Baseados na Psicogênese da Língua Escrita os níveis da aquisição da escrita se dividem em: 

nível pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético. (Mendonça & Mendonça. 2012) 

Não levar em consideração como se essas fases da alfabetização pode tornar o processo 

mais difícil e traumático para as crianças.  

 

As dificuldades na aquisição da escrita 

Há uma velha tradição na escola que quando a criança faz suas primeiras tentativas de 

escrita, logo ela é corrigida pelos seus erros ortográficos despertando assim uma inibição com 

relação à escrita para alguns.  

Do ponto de vista do fonoaudiólogo Zorzi (2003. P, 37) “as alterações na escrita são as 

seguintes: representações múltiplas; apoio na oralidade; omissão de letras; junção e separação de 

palavras; confusão entre am e ão; generalização de regras; trocas surdos-sonoras; acréscimo de 

letras; letras parecidas e inversão de letras.” 

A tabela abaixo demonstra o grau de frequência em que ocorrem os erros ortográficos entre 

os alunos. A turma de 1º ano do Ensino Fundamental I tinha 25 alunos e a do 5º ano 38 alunos. 

 

Tabela 1 – Frequência dos erros ortográficos dos alunos de 1º e 5º ano do Ensino Fundamental I. 

Erros Ortográficos 

 

1º Ano /Nº de 

alunos 

5ª Ano /Nºde 

alunos 

Representação múltipla 4º/18 1º/15 

Apoio na Oralidade 1º/25 5º/02 

Omissões de letras 8º/04 7º/01 

Junção e separação não convencional das palavras 03º/10 2º/10 

Confusão entre terminações am X ão 02º/25 6º/02 

Generalização de regras 6º/06 4º/03 

Surdas/ Sonora – confusão entre os traços de sonoridade. 5º/06 - 

Acréscimo de letras 10º/02 - 

Letras parecidas 7º/09 3º/04 

Inversões de letras 9º/02 - 

Outros erros - - 

 

Como a língua portuguesa apresenta uma complexidade maior por não se padronizada, é 
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comum que aquisição da escrita leve um tempo, pois quanto mais complexo um determinado 

aspecto da língua, mais erros e confusões ela vai ter, sendo assim as erro por representação 

múltipla é o mais frequente entre as crianças.  

Conforme a criança vai progredindo na escola ela também passa a apropriar-se 

progressivamente da escrita. Os erros podem ter duração variável, ou seja, não existe tempo para 

que eles possam deixar de existir, mas que os aspectos mais simples da língua serão dominados 

primeiro para a criança. 

A pesquisa mostra o quanto à metodologia tradicional alimenta as dificuldades de 

aprendizagem, pois elas penalizam o tempo todo o erro e não valoriza o que a criança já evoluiu 

e progrediu. 

O professor tem um papel fundamental no processo de construção do conhecimento, levar 

em consideração a história de vida da criança, conhecer como é processo de aquisição da 

aprendizagem, pode auxiliar a traçar uma metodologia mais eficiente para o aprendizado da 

mesma. 

Saber diferenciar as verdadeiras dificuldades de aprendizagem dos distúrbios de 

aprendizagem que são casos de ordem neurológica e que envolve um maior comprometimento 

do aluno é fundamental para que nem toda dificuldade seja considerada um caso médico. 

A língua portuguesa devido a sua organização não padronizada também pode ser 

considerada como um grande desafio para a criança que inicia a sua vida escolar e que alguns 

aspectos ortográficos só serão superados com o tempo. 
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DIREITOS HUMANOS: A DESCOBERTA DE UM NOVO MUNDO 

Acadêmicas: Edilaine Xavier Santana-edilainesanta2016@outlook.com 

Keila da Silva Hipólito-keilahipolito1987@gmail.com 

Lucimar da Silva Difranceschi   luciamdsfran45b@gmail.com 

Professor Sebastian Ramos professorsebastian@hotmail.com 

 

 

RESUMO: Este projeto tem o objetivo de observar e analisar as culturas que envolvem o espaço prisional da 

Cadeia Pública Feminina, de Tangará da Serra, a forma como se organiza, desde seu espaço físico, a definição de 

normas aplicadas e a maneira de como estabelece as relações sociais, visando identificar e atender as principais 

demandas como a informação e orientação para defesa dos direitos através da realização de Projetos de Leitura, para 

trabalhar a ressocialização  das pessoas com privação de liberdade. Além de pesquisa bibliográfica, realizamos uma 

pesquisa de campo baseada em entrevista, visitas, aplicação de questionário e observação. 

 

Palavras chave: Direitos Humanos, Privação de Liberdade, leitura. 

 

Nas definições encontradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que 

traz configurada os direitos e deveres de cidadania de toda e qualquer pessoa é que pautaram este 

projeto. Na segunda metade do século XX, o pensador francês Michel Foucault destaca-se entre 

os pensadores por empreender uma profunda crítica, sobre as formas de julgamento e jurisdição 

que se destinava, e a forma como eram tratados as pessoas que cometiam delitos severos, nessa 

primeira fase do seu pensamento ele constata em sua observação que a pena de morte não 

exatamente,  levaria todos a um julgamento justo, por ênfase de o tal réu não ter como provar sua 

inocência, sendo este executado sem chance de  sua  defesa no seu delito de acusação, o que não 

era  os sistemas de pensamentos ocidentais. 

  Juntamente com Lévi Strauss, Lacan e Derrida considerados os grandes estruturalistas da 

época, em uma das fases das suas pesquisas desenvolveu uma investigação sobre a estrutura das 

instituições judiciais e penitenciárias na época moderna. 

 A obra de Foucault “Vigiar e Punir”, traz um parecer histórico sobre o surgimento das 

prisões e objetivos que cercam a privação de liberdade, procurando alternativas e modelos que já 

não cumprem a sua verdadeira função, que é tornar os detentos (as) aptos a conviver novamente 

em sociedade. 

 A marginalização recorrente de muitos indivíduos, acompanhada de fome, com poucas 

oportunidades e moradia precária, saúde defasada com acesso limitado a cultura e a outros 
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mailto:luciamdsfran45b@gmail.com
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benefícios sociais; cultural, político e econômico tornam o destino de muitos desses indivíduos 

nas Instituições Carcerárias uma sociedade doente, restrita ao conhecimento da constituição legal 

de uma verdadeira comunidade humana centrada nos direitos e deveres legais em sociedade. 

Por motivos de recorrerem ao ilícito para ganhar a vida e usufruí-la de acordo com seus 

ideais, desrespeitando as regras sociais, tendo em mente que essas pessoas optam pela forma de 

vida marginalizada, colocando também a sociedade convencional em risco, o que exige que esta 

busque meios de segurança. 

O Brasil apresenta um dos grandes índices de falta de gerenciamento de qualidade e 

estrutura dentro das penitenciárias, não cumprindo com suas obrigações o Estado apresenta 

diversos processos judiciais por displicente quanto aos direitos humanos.  

O sistema Penal tem a responsabilidade de atuar nos avanços sociais que possa trazer 

contribuições para plena socialização do indivíduo infrator. Porém na maioria dos casos não 

condiz com a realidade, não cumprindo com os objetivos propostos teoricamente almejados em 

termos de discursos: “A ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. 

[...] A pena privativa de liberdade não promove a ressocialização ao contrário, estigmatiza o 

recluso, impedindo sua plena reincorporação ao meio social”. (MIRABETE, 2002, p.145).   

       Ao efetuar a ação de enviar o infrator a prisão fazendo com que ele seja privado de ir e 

vir, para que ele passe por um processo de regeneração, podendo ser mais tarde ressocializado 

não proporcionam de forma alguma as condições necessárias para a reabilitação do presidiário, 

fazendo com que se torne pior do que quando entrou.  

Ao compreendermos em uma linha de raciocínio que os esforços sociais não venham 

recair sobre a punição da infração, mas sobre as causas do crime, é importante destacar que nos 

referimos a crimes gerados pela marginalização, sendo estes crimes oriundos de precária situação 

social. Na verdade, seria também hipocrisia não admitir que a punição possuísse sim sua 

importância no reconhecimento dos atos cometidos, acontece em muitos casos onde não são 

aplicadas punições algumas, e o crime fica sem solução imediata traz um resultado de maior caos 

social, além do existente em nossa sociedade.  

Presídios são locais destinados às pessoas que ainda não foram julgadas em definitivo, ou 

seja, que ainda não recebeu a sua sentença; pois para aqueles não têm mais possibilidades de 

recursos em seu processo, são destinados às Penitenciárias para cumprir sua pena. 
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O termo cadeia se refere a termos antigos, seria o local dentro da própria delegacia, onde 

ficaria o acusado logo após ter cometido o crime, até que fosse julgado. Hoje nossa legislação 

não permite que pessoas fiquem presas dentro da delegacia, devem ser encaminhados os presos 

para os presídios para evitar abusos de autoridade e possibilitar maior fiscalização sobre o 

trabalho dos agentes públicos.  

 

Lançando um olhar para a Cadeia Pública Feminina de Tangará da Serra – MT 

o dia 03 de março de 2017 em uma pesquisa de campo na Cadeia Pública Feminina de 

Tangará da Serra, em uma conversa informal com a coordenadora Nilsimar Ferreira obtivemos 

as informações de que a referida cadeia está atendendo 64 detentas e que são separadas por ato 

criminal, e não possui estrutura de berçários para amamentação. 

São trabalhados projetos de artesanato para reeducação dentro do espaço da cadeia. A 

cada, três dias trabalhados faz-se a remissão um dia de pena, o maior interesse das pessoas 

privadas de liberdade é pela redução de pena. Para os projetos serem desenvolvidos é necessário 

passar por uma rigorosa fiscalização e liberados pelo juiz e se adequando a horários da rotina 

penitenciária. 

Um dos focos é trabalhar os direitos e deveres, na divisão das tarefas de limpeza e 

organização do espaço em que estão inseridas. Os atendimentos de profissionais como medico 

psicólogo, enfermeira, nutricionista, odontológica, atendimento social, e Defensoria pública são 

resguardados a quem está privado da liberdade. A visita domiciliar acontece no caso de morte de 

parentesco de primeiro grau. E com visitas de familiares aos domingos no período matutino.  

A autorização para estudar depende unicamente da autoridade judicial que possibilita o 

estudo na própria unidade prisional e fora quando o caso. 

 A aplicação da prova do ENEM ou vestibular acontece dentro da cadeia, aplicada pela 

professora efetiva. A assistência religiosa é realizada por meio de pessoas autorizadas e 

acompanhadas, seguindo as normas do estabelecimento, não havendo local apropriado são 

realizados no corredor da cela. As detentas têm acompanhamento da assistência social e 

psicóloga, e também participam os projetos de redução de pena através de leitura de livros e 

elaboração de resenha e confecções de artesanatos. 

Pode haver comunicação com a família e ou amigos através de cartas e bilhetes sendo 
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vistoriados pela diretoria. Também podem assistir televisão. O acesso de pessoas informais 

(estudantes acadêmicos e outros) é autorizado somente com apresentação de ofício e autorização 

da Direção. Para desenvolvimento da pesquisa foi utilizada a pesquisa bibliográfica com a 

pesquisa de livros dos autores Michel Foucault, Elionaldo Fernandes Julião, Rosangela Peixoto. 

A Pesquisa de campo se deu através da visita na cadeia, com o desenvolvimento de uma 

entrevista com a diretora e professora pedagoga, observação ao espaço físico da cadeia, e um 

breve diálogo com algumas detentas.   

O período de observação nos permitiu visualizar os espaços da sala de aula, onde 

acontecem três vezes na semana, no período matutino com 15 alunas e no período vespertino 

com 20 alunas, sendo que seis delas são analfabetas. Conhecemos também a sala de artesanato, 

um espaço bem organizado pelas detentas.  

 

Tabelas do Ambiente Prisional 

Detentas no Ambiente Prisional Quantidades 

Detentas  64 

Detentas Estudando 35 

Detentas Cursando Ensino Superior 02 

Detentas Analfabetas  06 

 

Durante a realização do projeto, percebemos as detentas com a estima muito baixa, 

sentindo-se incapazes e invisíveis na cadeia. Observamos a necessidade de atuação pedagógica, 

através da leitura e aplicação do projeto em torno da proposta desenvolvida, pois pode se resgatar 

a autoestima e o interesse das mesmas na participação das atividades aplicadas. 

Foram confeccionados juntos com as detentas cadernos com capas pedagógicas, 

resgatando o interesse pela leitura de textos, contos e receitas.  Este projeto ajudou nós como 

acadêmicas do curso de pedagogia a refletir sobre as necessidades de aprendizagem existentes 

em pessoas com privação de liberdade, trazendo também uma nova visão a respeito da 

comunidade relacionada.  

          Percebemos através das pesquisas bibliográficas e da pesquisa de campo no projeto 
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“Direitos Humanos” que abriu-se uma nova visão de conhecimento fazendo com que as pessoas 

envolvidas pudessem ter um novo olhar para as relações humanas no contexto trabalhado, dando 

acesso a aprendizagem de novas teorias e normas legais acerca dos direitos humanos.  

Outro fator relevante foi com relação ao objetivo de informar a sociedade civil sobre as 

prerrogativas gerais dos direitos humanos e também contextualizá-la nacionalmente, a fim de 

que os cidadãos comuns e quaisquer tipos de organização e entidades possam fazer uso delas em 

suas vidas cotidianas ou em suas políticas internas.  

Além dessa informação e da contextualização, traz um importante papel de orientar, 

estimular a reflexão e as lutas pelos direitos humanos em todos os âmbitos da existência humana. 

Sendo assim todas as atividades em recursos humanos constituem a formação do cidadão seja 

pela ampliação do conhecimento e das referências que permitem um enriquecimento em termos 

teóricos e metodológicos e ao mesmo tempo abrem espaços para a reafirmação e materialização 

dos compromissos éticos e solidários da comunidade envolvida. 

Esperamos que este projeto possa ter contribuído de alguma forma para nós acadêmicas 

(os) do curso de Pedagogia, o tema proposto contribuiu para que tivéssemos um outro olhar em 

relação ao ambiente prisional. Que oportunidades como essa possa abrir caminhos para novos 

estudos. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão; tradução de Raquel Ramalhete. 

38ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

MAEYER, Marc. Na prisão existe a perspectiva da educação ao longo? ALFABETIZAÇÃO 

e Cidadania: Revista de Educação de Jovens e Adultos, Brasília: RAAAB, UNESCO, Governo 

Japonês, 2006.  
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo apontar visa os pontos positivos de se trabalhar a 

questão étnico racial junto a escola visando os direitos das diferentes raças perante a sociedade, enfatiza 

os direitos constitucional do Estatuto da Igualdade Racial ( lei 12.288 / 10). A história da educação 

brasileira é profundamente marcada pelo racismo, assim transformá-la exige que se leve em conta os 

temas da identidade e da diversidade cultural, conta com apoio da lei 10. 639/03 , é obrigatório que as 

escolas trabalhem com as crianças a cultura afro-brasileira e africana para conhecimento e entendimento 

do valor da cultura afrodescendente  e aceitação das diferentes raças e cor. 

 

Palavras-chave: Discriminação. Racismo. Estatuto da Igualdade Racial. Princípios de Igualdade 

 

        A lei da Igualdade Racial foi Promulgada em 2010 , constitui-se em um conjunto de regras 

e princípios jurídicos que visam  coibir a discriminação racial e a estabelecer políticas para 

diminuir a desigualdade social existentes entre os diferentes grupos raciais 

     E para caminhar junto ao Estatuto da Igualdade Racial a lei de nº 12.288, de 20 de julho de 

2010  temos um amparo dos Direitos Humanos , Declaração Universal de Direitos Humanos 

desde de  1948. O artigo 1º traz o seguinte conceito de   discriminação 

Parágrafo único. Para efeito deste estatuto, considera –se: discriminação racial ou  

étnico- racial: toda preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional 

ou étnica que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 

exercício , em igualdade de condições de direitos humanos e liberdade fundamentais nos 

campos político econômico , social , cultural ou em qualquer outro campo da vida 

pública ou privada”  

    Após as pesquisas realizadas partimos para um pressuposto da. Opções: A pesquisa realizada 

faz se relevante ou  Vale ressaltar  a importância do trabalho contra o racismo e aceitação das 

desigualdades raciais nas escolas, já que partimos do princípio de que a maior parte do que 

aprendemos obtemos da escola e é também a fase de introdução de personalidade do sujeito à 

sociedade, sendo assim a conscientização desde pequeno seria bem proveitoso, tendo também o 

                                                 
20 Acadêmica do curso de pedagogia FAEST Uniserra 
21 Professor Graduado em História, especialista em Gestão escolar e Mestrando em teologia  
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apoio da lei  nº 10.639/03 : “O ensino da história Afro-brasileira e africana nas escolas, a lei foi 

criada com o objetivo de levar para as salas de aula mais sobre a cultura afro-brasileira e africana  

do que a escravidão negra no Brasil”. Propondo novas diretrizes para valorizar e ressaltar a 

presença da descendência africana na nossa sociedade, além de ser um instrumento contra a 

discriminação e o preconceito racial, a lei ainda não é cumprida em todas as escolas mas 

lembrando que a lei é obrigatória em todas as escolas do ensino fundamental até o ensino médio 

 Para buscar as informações necessárias para elaboração deste trabalho foram realizadas 

pesquisas com livros; internet, fórum, delegacia da cidade e Palestras e entregas com panfletos. 

 O objetivo de projetos e palestras contra o racismo no ambiente escolar seria a 

diminuição de bullying, e a compreensão da igualdade de todos sem diferenciação entre raça, cor 

ou etnia, buscar o respeito entre os indivíduos e a busca de uma convivência solidária. O 

interesse dos professores em desenvolver atividades com relação às diversidades que busca a 

compreensão o respeito e a valorização de cada um independente de sua raça.  A melhor 

convivência de todos e também ganhar espaço no enfrentamento da sociedade contra a 

desigualdade racial. Cada conquista a favor do enfrentamento contra o racismo é um grandíssimo 

ganho, para que um dia possamos viver em uma sociedade mais igualitária e justa.  Parece um 

pouco redundante, repetitivo. 

         A inserção de projetos seria contra o racismo nas escolas ajuda-nos na conscientização das 

crianças desde cedo, compreendendo ser a escola um espaço democrático responsável, não só 

pela transmissão de saber acumulado mas também de crenças e valores, nela deve haver a 

valorização do indivíduo independentemente do seu pertencimento racial, religião ou crença. 

Sendo assim valorizando a cultura afrodescendente, reconhecendo a sua presença de forma 

positiva nos diversos segmentos da sociedade, sendo assim a realização de palestras e aulas 

enfatizando a igualdade entre os alunos e a importância dos direitos e deveres de cada um tem 

perante a sociedade de aceitar e respeitar a todos. Dessa maneira entendemos que a educação 

contribui para a formação de cidadãos críticos e com uma mentalidade aberta perante o sistema e 

suas relações sociais estabelecidas entre os sujeitos sob uma visão de país globalizado e 

excludente. 

     Segundo Araújo ( AQUINO, 1998  ): 
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        O papel da escola é o de uma instituição social responsável não só responsável pela 

democratização do acesso aos conteúdos culturais historicamente construídos, mas 

também o de ser responsável pelo desenvolvimento individual de seus membros ( em 

todos os aspectos), objetivando sua inserção como cidadão autônomo e consciente em 

uma sociedade plural e democrática. 

 

Partindo dessas ideias o objetivo é “começar pelo começo” já que é na escola que o 

indivíduo passa grande parte de seu tempo enquanto formamos nossa personalidade, o resultado 

para uma conscientização de igualdade e respeito para com todas as raças e cor perante a 

sociedade seria de grande valia pois a capacidade e inocência de uma criança é mais fácil de ser 

trabalhada do que a de um adulto com personalidade e opiniões formadas. 

        O preconceito está presente em muitos ambientes da sociedade inclusive no ambiente 

escolar, tais manifestações geram indivíduos tímidos inseguros e que se acham inferiores aos 

demais, então entende-se que grande parte desses tipos de danos podem ser evitados e quem sabe 

um dia banido da nossa sociedade através de pessoas comprometidas com a educação. Para isso é 

preciso também que haja uma melhor atenção de todos inclusive do MEC na seleção dos 

conteúdos e livros didáticos. O livro didático é um instrumento muito importante no cotidiano 

escolar, pode se dizer que ele é o grande responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da escola, 

muitas vezes até mesmo o currículo escolar deixa a desejar com esses assuntos. 

           Ainda a muito o que se fazer em favor da igualdade racial pois foram anos de muito 

sofrimento humilhação perante uma sociedade acostumada a entender que há diferenças de 

direitos ou que uma pessoa seja melhor que outra por causa de sua cor, raça ou etnia, pessoas que 

discriminam se acham superior a outra que sofre esse tipo de tratamento. Muito senso comum. 

         Temos muitos problemas para ser resolvido no mundo em que vivemos temos que competir 

com tudo e com todos o melhor a se fazer é tentar construir uma sociedade justa e igualitária com 

oportunidades iguais para todos.  

 

ARAÚJO. U.F.O. déficit cognitivo e a realidade brasileira. In:                          Aquino, Júlio 

Groppa (org.) Diferenças e preconceitos na escola: alternativa teórica e prática. 5 5ed. São 

Paulo, SP: Sammus , 1998  

FLAVIA Cunha Lima.  Preconceito, racismo e discriminação no contexto escolar 

Disponível em: http://www.geledes.org.br/preconceito-racismo-e-discriminacao-contexto-

escolar/#gs.PnN7BjY 
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RESUMO: O propósito deste projeto é fazer uma pesquisa  sobre os Direitos Humanos enfatizando as Questões de 

Gênero e apontar alguns dos avanços, empasses e desafios contemporâneos que as mulheres vem conquistando na 

base de muita luta e reconhecimento como cidadã. O objetivo da pesquisa é mostrar que a luta pelo seu espaço na 

sociedade ainda é grande, pois existe desigualdade de salário e o preconceito, enfrentado pela mulher tornou-se 

multifuncional e deixou de ser um sujeito passivo na sociedade e passou a ser agente ativo, defensora de seus 

direitos. Através de debates e uma pesquisa bibliográfica, concluímos que para as mulheres ter conquistado esses 

direitos na sociedade foi através de muitas lutas, porém ainda existe a opressão, mas elas são guerreiras e continuam 

lutando bravamente para que não haja mais o preconceito. 

 

Palavras-chave–Gênero; Mulher; Sociedade 

 

Neste trabalho será abordado a questão de gênero e os direitos da mulher, um processo de 

construção do conjunto de representação social e cultural construído através das diferenças 

biológicas do sexo.   

Para Bertoline o termo gênero (gender) surge em meados do século xx e começou a ser 

utilizado como uma maneira de se referir à organização social entre os sexos, para 

insistir no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas sobre o corpo e mais, 

para indicar a rejeição ao determinismo biológico, presente nos termos como sexo e 

diferença sexual, além de destacar o caráter relacional das definições normativas da 

feminilidade, isto é, mulheres e homens passam a ser definidos em termos recíprocos. 

(BERTOLINE 2000, p 5) 

 

O surgimento deste conceito se deu através da história de opressão em que as mulheres 

sofriam e buscavam eliminar o preconceito e a discriminação melhorando sua qualidade de vida 

como a de qualquer ser humano independente e digno.  

  

A busca de compreensão acerca da questão de gênero 

Primeiramente foi feito um debate entre o grupo para troca de opiniões, experiências 

sobre o tema. Logo após foi realizada uma pesquisa bibliográfica, buscando um conhecimento 

mais amplo sobre os Direitos Humanos e as Questões de Gênero, pois é um assunto que ainda 

gera muitas dúvidas, preconceitos, opiniões diversas por que muitas pessoas assimilam a palavra 

gênero com a sexualidade.  
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É possível pensar as identidades de gênero de modo semelhante: elas também estão 

continuamente se construindo e se transformando. Em suas relações sociais, 

atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas, os sujeitos 

vão se construindo como masculino e feminino, arranjando e desarranjando seus lugares 

sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. (LOURO 2003, p. 28) 

 

O termo Gênero pode ser definido como a diferença social entre as pessoas, o conceito da 

identidade de gênero não está relacionada aos fatores biológicos, porém é incorreto relacionar a 

identidade de gênero com a orientação sexual porque existem pessoas transexuais, heterossexuais, 

homossexuais, bissexuais etc. 

O conceito de gênero teve origem através das lutas feministas, com o objetivo de 

questionar o patriarcado, a perspectiva de gênero aborda a construção social, cultural e histórica 

do masculino e feminino e o lugar social que foi delineado para cada um.  

No Brasil, a questão do gênero ganha maior visibilidade no espaço acadêmico por volta 

de 1975 – com o surgimento dos núcleos e grupos de pesquisas nas universidades -, a 

partir da discussão fundante sobre o que determinava a opressão das mulheres, se estava 

relacionada ao sistema patriarcal ou à divisão sexual do trabalho (BERTOLINE, p 05). 

 

 A expressão gênero vem sendo discutida abertamente, desde a década de 1970 passou a 

ser utilizado pelas feministas americanas porque homens e mulheres eram tratados diferentes, a 

mulher era criada para ser do lar onde cuidava da casa, dos filhos e ainda ser submissa ao marido. 

A mulher não era valorizada e nem reconhecida socialmente, muitas vezes era agredida dentro de 

casa pelo marido que a tratava como um objeto de sua posse.  

A Lei Maria da Penha - Lei 11340/06 | Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 é a lei 

que ampara a mulher contra a violência doméstica, antigamente qualquer tipo de violência era 

mantida em sigilo as vezes por medo ou por não ter uma delegacia específica para esses casos.  

Agora nas escolas públicas já vem sendo inserido atividades de orientação para que os 

professores possam trabalhar direto ou indiretamente a questão de gênero e assim, as crianças 

cresçam com opiniões formadas e livres de qualquer tipo de preconceito. 

Considera-se que a mulher está conquistando seu espaço a cada dia na sociedade, 

tentando construir uma barreira contra o preconceito e a violência, sendo esses uma das formas 

mais claras de opressão e medo das mulheres, o que não significa que a luta acabou, pois a cada 

dia um novo recomeço em busca de transformação política, econômica, cultural e social para que 

possamos ter uma sociedade sem desigualdade de classe, gênero, raça/etnia. 
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BERTOLINE, Vera L. E na violência contra a mulher o Estado mete a colher ?O dito e o 

feito nas Políticas de Segurança Pública em Cuiabá – MT. Dissertação de Mestrado em Políticas 

Sociais, UnB – DF, 2000. 

 

Louro, Guacira Lopes, Gênero, Sexualidade e Educação. Uma perspectiva pós-estruturalista, 6ª 

edição, ed. Vozes, Petrópolis, 2003. 

 

Mato Grosso. Secretaria de Estado de Educação. Educação para a Diversidade: Sexualidade, 

Diversidade Sexual e Gênero. Organização. Gisele Marques Mateus. Cuiabá...p. 1. Educação. 

2.Sexualidade. 3.Gênero 

Gênero: Mais que um conceito. 
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RESUMO: Ainda que sejam desrespeitados diariamente e nos quatro cantos do mundo, os direitos humanos são 

tidos hoje, como um valor indiscutível e universal. Um dos conceitos embutido na declaração universal dos direitos 

humanos refere-se à liberdade religiosa, que é fruto de muitas lutas ao longo do processo histórico. No Brasil, há 

uma grande diversidade quanto a fé de cada indivíduo, pressupondo a grande independência para escolha de crença, 

sendo um claro sinal da grande autonomia de devoção e culto atualmente experimentada em nosso país. Assim, esse 

fenômeno ocorre devido ao livre-arbítrio para decidir em que acreditar enquanto atividade e exercício, isentos da 

interferência do estado que é declarado laico. Portanto, buscar-se-á, através de pesquisa em algumas igrejas da 

cidade de Tangará da Serra-MT conhecer e conversar com seus representantes religiosos referentes à opinião deles 

sobre o enfrentamento a intolerância das opções de religião. 

  

Palavras chaves: Direitos Humanos, Liberdade Religiosa, Intolerância Religiosa, Diferenças, 

Respeito.  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos está em vigor desde a data de 10 de 

dezembro do ano de 1948, porém, no Brasil o sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos teve início concreto somente a partir do processo de democratização do país em 1985, 

onde o Brasil passou a aprovar relevantes tratados internacionais de direitos humanos sendo 

incorporados pelo direito brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988, marco jurídico, que 

estabelece importantes dispositivos para a busca da igualdade. Dentre os objetivos do Brasil, está 

a de construir uma sociedade livre, justa e solidária.   

Os direitos humanos não são apenas doutrinas formuladas em documentos, vão além, e 

baseiam-se numa disposição em relação às outras pessoas, é um conjunto de convicções sobre 

                                                 
22 Acadêmica do 7º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Tangará 

da Serra-MT-FAEST/Uniserra.   
23 Acadêmica do 7º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Tangará 

da Serra-MT- FAEST/Uniserra.   
24 Acadêmica do 7º semestre do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Tangará 

da Serra-MT- FAEST/Uniserra.   
25 Professor da Faculdade de Educação de Tangará da Serra-MT - FAEST/Uniserra, graduado em 

história e especialista em Gestão Escolar. 

mailto:aleribeirotga@hotmail.com
mailto:rayanepamela12@outlook.com
mailto:sirleitga@hotmail.com


Revista Científica FAEST ISSN: 2319 – 0345 

Caderno de Resumo da XVIII Semana da Pedagogia - 2017 

 

Página 81 

 

como são as pessoas e como elas distinguem o certo eo errado no mundo secular. Hoje, tidos 

universalmente como valores indiscutíveis, os direitos humanos, surgiram de um grande e 

demorado processo histórico derivado da liberdade de pensamento e a descoberta da empatia.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo XVIII considera que “Todo ser 

humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 

liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 

ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, em público ou em particular” (UNESCO, 

1948). Igualmente, há o amparo pela Constituição Federal, que prevê que ninguém será privado 

de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, a conquista 

constitucional eleva a maturidade do povo que tem seus princípios de pensamentos e adorações 

religiosas compreendidos, respeitando a diversidade democrática de ideias.  

Por conseguinte, a intolerância religiosa é um termo que descreve um conjunto de 

ideologias e atitudes ofensivas a crenças e práticas e religião, que na falta de vontade de 

conhecer e respeitar diferentes crenças de terceiros é considerado um crime de ódio que fere a 

liberdade e a dignidade humana.   

Assim sendo, o presente trabalho pretende conhecer algumas igrejas de diferentes 

religiões na cidade de Tangará da Serra-MT, dialogar com líderes religiosos referente a opinião 

deles sobre a intolerância religiosa, verificando como eles lidam com as manifestações de 

diferença, preconceito e a discriminação. 

A abordagem metodológica desta pesquisa é de cunho dedutivo, sugerindo uma análise da 

problemática do geral para o particular, trazendo o método explicativo ao objetivo do estudo do 

tema. 

Desta forma, esse trabalho de pesquisa fora desenvolvido no município de Tangará da 

Serra-MT, e como será demonstrado adiante, denota que a relação entre a religião que deveria 

unir as pessoas, contrariamente tem sido o foco central de desavenças.  

Sucessivamente, muitos foram os estudos realizados pelos membros do grupo de pesquisa, 

de início pesquisas bibliográficas para aprofundamento ao assunto e entrevistas individuais com 

líderes de três religiões diferentes da cidade.  

Os três líderes religiosos entrevistados foram o Pároco da Igreja Católica, Padre Luiz, o 

representante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Pastor João, e representando o Centro 
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Espírita Iemanjá Amor e Caridade, o Pai Tito, que argumentaram no mesmo contexto de que a 

liberdade religiosa deve ser respeitada e que eles pregam este respeito.  

Em questionamento sobre se a igreja de cada um dos entrevistados sofre preconceito, o 

Padre Luiz respondeu que sim, que a religião católica é a mais perseguida, principalmente por 

integrantes da religião protestante e também de outras religiões, atacam as suas pregações, como 

a idolatria da adoração a santos, a unificação em torno da figura do Papa, ao reconhecimento de 

Maria mãe de Jesus como uma figura importante para a igreja, aos sacramentos como a eucaristia, 

que os elementos da igreja católica não são compreendidos por outras religiões, que deriva um 

preconceito de religião contra outra religião. Segundo o Padre Luiz “o ser humano é um ser livre, 

com o direito de escolha, baseando-se na sua consciência, sendo sincero com sigo mesmo 

buscando o uso razão, pregando que a igreja católica é a principal e a verdadeira religião”. 

O representante da igreja Evangélica Assembleia de Deus, que também respondeu ao 

questionamento sobre o preconceito sofrido por sua religião sofre preconceito em todos os 

lugares de convívio do cotidiano devido aos costumes locais da igreja que eles seguem, como por 

exemplo, a mulher usar somente saias compridas, os cabelos longos, os homens não praticam 

atividades de contato físico.  Segundo o Pastor João, “são questões que devem ser respeitados, 

podem ser discutidas, mas nunca ser usada para prejudicar, humilhar outras pessoas de outras 

religiões”.     

Em entrevista com o representante do Centro Espírita Iemanjá Amor e Caridade ligada a 

Umbanda Kardecista, Pai Tito respondeu que sua religião sofre muito preconceito, 

primeiramente por ser uma religião de matriz africana onde os negros já sofrem preconceito 

racial assim há uma dupla discriminação a racial e a religiosa. Ele relatou que há quarenta anos 

trabalha com o espiritismo na cidade de Tangará da Serra, onde já foi chamado por várias vezes 

de macumbeiro, feiticeiro e que sofre preconceito até dentro da própria religião. A Umbanda 

também sofre preconceito por ser uma religião ligada a natureza onde utiliza de ervas, cascas e 

que praticantes desta religião procuram não fazer manifestações religiosas em vias públicas para 

evitar o preconceito como ataques que sempre foram verbais e algumas ameaças de destruição do 

patrimônio. Quando o acusam de fazer macumba e trabalhos em encruzilhadas para o mal, Pai 

Tito esclarece, que a Umbanda é uma religião que pratica o bem e que há pessoas mal instruídas 

que usam o nome da religião e a praticam de forma errada. “Que as religiões devem ensinar aos 
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seus seguidores a evoluir, a respeitar, a perdoar, se tornar pessoas melhores”.  

O aumento de pluralidade de religiões no país cresce visivelmente isto significa que as 

pessoas estão buscando uma religião ao qual ela se identifique sem que haja uma discriminação 

por isso. Como relata Botelho (2012, p. 63) “Aumenta a imigração religiosa? Isso pressupõe 

liberdade de escolha religiosa. Que por sua vez redunda em expansão, ou quando menos em 

reforço, da diversidade religiosa”. 

Através de algumas perguntas elaboradas e utilizadas como base de pesquisa nas 

entrevistas com os líderes, se revelou muito presente a diferença no modo individual de lidar 

com a intolerância religiosa principalmente nos dias atuais onde as ofensas para alguns líderes 

são cotidianas, pois acontecem no mesmo instante em que defendem a sua crença e o respeito a 

liberdade religiosa.  

Ademais, a liberdade religiosa é um grande avanço da humanidade, pois escolher a 

religião ao qual quer seguir baseando em sua consciência de fé é um ato de liberdade. Liberdade 

está que é direito constituído como consta no artigo 5º, II, da Constituição Federal do Brasil 

“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

(MORAES, 2007, p. 97). 

No balanço 2016 do disque 100, órgão de denúncias da secretaria dos direitos humanos, 

as religiões de matriz africana como Umbanda e candomblé são as religiões que mais sofrem de 

discriminação e preconceito. (http://www.sdh.gov.br/disque100/balanco-2016-completo). 

Observar e chegar mais perto da fé, da religiosidade das pessoas é também buscar o 

conhecimento, é praticar a empatia, é respeitar. Não há obrigatoriamente a necessidade de gostar 

e seguir uma religião ou crer em um Deus, mas há a obrigatoriedade de respeitar quem segue e 

crê. 

  A partir da análise das entrevistas realizadas, observou-se que todas as religiões 

entrevistadas sofreram e sofrem preconceito e discriminação. Dentre os fatores descritos pelos 

líderes religiosos para combater a intolerância, destaca-se o poder do respeito e a compreensão 

da liberdade religiosa, coerência de que ninguém pode obrigar a outra pessoa a praticar uma 

determinada religião. 

Neste projeto foi possível verificar que as religiões pregam as discussões abertas sobre 

situações que envolvam a intolerância para que seus fiéis compreendam melhor a necessidade de 

http://www.sdh.gov.br/disque100/balanco-2016-completo
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refletir sobre o assunto e sua prática. Ciente das desigualdades e discriminações que atingem a 

população há a consciência de que não existe somente a religião ao qual a pessoa crê e sim a 

liberdade de crença e escolha, assim como também há pessoas que escolhem não crer e seguir 

nenhuma religião ao qual também se deve respeitar essa escolha.  

Durante a pesquisa pode-se observar que os representantes das diferentes religiões se 

sentem à vontade para buscar novos fiéis para ampliar as suas igrejas, para isso precisam 

converter seguidores de outras religiões, enaltecendo sempre o livre arbítrio de escolha de crença 

de cada pessoa, mas, acabam atacando assim uns aos outros para conquistar os seus fiéis, 

praticando assim a intolerância religiosa.  

A intolerância religiosa deve ser discutida e combatida todos os dias, no Brasil o dia 21 

de janeiro é declarado o dia nacional de combate à intolerância religiosa, dia que serve para 

influenciar as pessoas a parar e refletir sobre a discriminação religiosa que muitas vezes acontece 

por falta de conhecimento. Nenhuma das religiões visitadas impede que pessoas de outras 

religiões adentrem suas igrejas, templos, centros para visitas a conhecer suas religiões.  
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DIREITOS HUMANOS E O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES 

Dayane Pim Guimarães; dayane_pim@hotmail.com 

Laura Carvalho Luiz; laurita_tga@hotmail.com 

Marielly Lima Pereira; mariellypedagogia@hotmail.com 

Sebastian Ramos professorsebastian@hotmail.com 

 
RESUMO: A violência é uma violação dos direitos humanos que afeta milhares de mulheres de todas as 

idades, de variadas classes sociais e graus de escolaridade em todo o mundo. Um dos grandes desafios nas 

ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres é dando informação para prevenir a 

violência. Esta pesquisa abordou a temática Direitos Humanos e o Enfrentamento da Violência Contra as 

Mulheres, tendo como referência bibliográfica a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres e uma pesquisa de campo na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher juntamente com o 

órgão público (CREAS) situado na cidade de Tangará da Serra – MT. Para isso, utilizamos a abordagem. 

Os dados apontam que o Centro vem assumindo um papel significativo no atendimento às mulheres em 

situação de violência neste município.  

 

Palavras-chave: Políticas públicas; Vítimas; Prevenção; Informação. 

 

 

A violência contra as mulheres, entendida como produto das diferenças de gênero, vem 

tomando importância crescente no Brasil e no mundo, estabelecendo em uma das principais 

formas de violação dos direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à 

integridade física. Apesar de ser um fenômeno que atinge grande parte das mulheres em 

diferentes partes do mundo, no município de Tangará da Serra o governo do Estado de Mato 

Grosso Pedro Taques, inaugurou a 6ª Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, situada na 

Avenida Brasil esquina com a Rua 28 nª 62 - E, Centro de Tangará da Serra, tendo como titular 

da Delegacia da Mulher Dra. Liliane Diogo Soares. 

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres tem por 

finalidade estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção, combate e 

garantia de direitos às mulheres em diversas situações, conforme normas e instrumentos 

internacionais de direitos humanos e legislação nacional
26

.  

 

É um programa que foi criado para acolher e amparar dentro dos direitos humanos 

mulheres que sofrem algum tipo de violência. Na lei Maria da Penha existem diferentes formas 

de violência contra as mulheres tais como: doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, 

                                                 
26 BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para mulheres. Memória 

2003-2006: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres/Presidência da república. Brasília: 

Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 2006, p.02. 
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sexual e tráfico de Mulheres. É um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, 

origens, estados civis, níveis de escolaridade ou raças que engloba as diferentes modalidades 

pelas quais ela se expressa. Dentro dessa perspectiva, devem ser também consideradas as ações 

de combate ao tráfico de mulheres, jovens e meninas.  

A pesquisa se baseou em métodos qualitativos e análises documentais, referente a Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e uma pesquisa de campo em que 

realizamos uma entrevista com a titular da Delegacia da Mulher Dra: Liliane Diogo Soares, em 

que a mesma respondeu a questionamentos sobre o índice de violência e os direitos que as 

vítimas de violência e as pessoas acusadas possuem. 

Conhecemos também o órgão de atendimento (CREAS) que realiza atendimento voltado 

a dinâmicas e palestras para as vitimadas e desenvolvemos uma dinâmica intitulada “Balão dos 

Sonhos” com o objetivo de propiciar uma reflexão entre as mulheres do grupo o papel de cada 

uma na defesa de seus próprios sonhos.  

 

Os Direitos Humanos e o combate à violência contra a mulher tendo como base os dados 

evidenciados em Tangará da Serra – MT 

 

  Porto, (2012)  afirma que “a violência é uma constante na natureza humana. Desde a 

aurora do homem e, possivelmente, até o crepúsculo da civilização, este triste atributo parece 

acompanhar passo a passo a humanidade, como lembrar, a cada ato em que emerge no cotidiano, 

nossa paradoxal condição, tão selvagem quanto humana”
27

. 

Cavalcanti afirma que por ser um fenômeno humano, a violência não pode ser analisada 

fora do quadro histórico-cultural onde ocorre. As normas de conduta mudam do ponto de vista 

cultural e histórico, dependendo do grupo que está sendo analisado. Assim, atos considerados 

violentos para determinadas culturas podem não ser considerados violentos para outras
28

.  

Analisando a partir da ótica dos Direitos Humanos às mulheres vítimas de violência, pelo 

fato de viverem em uma situação de submissão e opressão, quando o marido chega à casa só 

                                                 
27 PORTO. Pedro Rui da Fontoura. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. – Porto Alegre: 

Editora Livraria do Advogado, 2012. p.3 

 
28 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica – análise da Lei “Maria da Penha”, nº 

11.340/06, Salvador: Editora Podivm, op. cit., p. 29. 
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porque o arroz ficou salgado ou algo relacionado a isso, é motivo de agressão, maus tratos e 

humilhação, justamente por conta dessa situação que surgiu a Lei Maria da Penha, que “cria 

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispõe sobre 

a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e estabelece medidas 

de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar”
29

. 

Para proteger as mulheres, dar meios para que elas possam vir a denunciar e ter um 

respaldo legal, porque antes era considerado crime de menor potencial ofensivo, a vítima 

registrava, o agressor respondia um termo circunstanciado e no final pagava fiança com 

alimentos ou em dinheiro e ficaria por isso, ele não tinha a capacidade de repensar no que fez e 

muito menos ter arrependimento.  Por conta disso, que surgiu essa lei para que a mulher tenha o 

direito de ser vista e tratada da mesma forma que o homem, ou seja, direitos iguais. 

Através destes diálogos obtivemos conhecimentos sobre essas violências, bem como se 

inicia e continua a persistir. Muitas vezes que acaba sendo normal pelo fato da convivência da 

maior parte da sociedade, ou pelo medo da denúncia por parte da mulher, uma restrição da 

mesma na História ou, pelo fato de, numa sociedade autoritária como a nossa, o mais forte 

subjuga o mais fraco, ou também por que na nossa cultura se vê a mulher como gênero fraco, faz 

com que a violência doméstica contra as mulheres cresça dia à dia, de acordo com as denúncias 

feitas pelas mesmas.  

Os resultados que almejamos alcançar de fato foram absorvidos de alguma forma, pois 

aprofundamos nossos conhecimentos a respeito dos Direitos Humanos, tivemos contato 

diretamente com as vítimas, desenvolvemos dinâmica para que elas pudessem relacionar o seu 

dia-a-dia com os direitos que pertencem para sua sobrevivência, mesmo que de alguma forma 

tentaram destruí-los.  

Acreditamos que levarão adiante esses conhecimentos, pois através de diálogos 

percebemos que muitas das vítimas têm vontade de realizar sonhos, direitos que de fato a elas 

pertencem.  

                                                 
29BRASIL. [Lei Maria da Penha (2006)]. Lei Maria da Penha: Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 , que dispõe 

sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. – Brasília: Câmara dos 

Deputados, Edições Câmara, 2010. – (Série ação parlamentar; n. 422) 

 



Revista Científica FAEST ISSN: 2319 – 0345 

Caderno de Resumo da XVIII Semana da Pedagogia - 2017 

 

Página 88 

 

A pesquisa de campo realizada com a delegada Dra. Liliane Diogo Soares revelou que, 

mensalmente são enviadas à justiça cerca de 40 (quarenta) inquéritos policiais de crimes 

cometidos contra mulheres, crianças e adolescentes, do sexo feminino onde a maior demanda 

classificatória é a “Violência Doméstica”, possuindo dados estatísticos que relatam a dimensão 

do problema.   

Verificamos também que não há um bairro deste município especifico que ocorre 

violência, a violência é generalizada. Homens e mulheres são atingidos pela violência de maneira 

diferenciada: Os homens tendem a serem vítimas de uma violência predominante praticada no 

ambiente social já as mulheres sofrem cotidianamente com um fenômeno que se manifesta 

dentro de seus próprios lares, na grande maioria das vezes praticada por seus companheiros e 

familiares.  

Conclui-se que a violência doméstica é composta em sua maioria por agressões verbais e 

físicas, graves e constantes e aparentemente as menores são crises de ciúmes, destruição de 

objetos e ameaças. Hoje em nossa realidade um fato que nos chama a atenção são mulheres que 

são agredidas constantemente no dia a dia e acabam perdoando o agressor, pois o mesmo 

aproveita da extrema sensibilidade feminina para tentar uma reconciliação com a companheira.  

Os dados observados revelam também que em muitos casos a mulher agredida diz que 

acredita que ele, o companheiro agressor, vai mudar e que ela resolveu perdoar e dar uma 

segunda chance em nome do amor, pelos filhos, pelo casamento de muitos anos.  Para os setores 

de atendimento as mulheres vitimadas pela violência, este é o maior erro cometido, pois perdoam 

e acabam dando outra chance para o marido agressor. Nesse sentido, ela só vai piorar ainda mais 

as coisas, fazendo com que as agressões se repitam novamente. Portanto, quem agride uma vez, 

tende a agredir outras vezes e o homem que tem comportamento agressivo com uma mulher tem 

com outras também. Muitas vezes, a mulher vai morar junto, ou casa com um homem que tem 

um histórico de agressão com outras mulheres e acredita que não acontecerá com ela. Essas 

atitudes não contribuem para a minimização do problema da violência contra a mulher. É preciso 

a apropriação do aparato legal estabelecido pela lei para se construir formas de assegurar a 

mulher uma vida plena em seus direitos.  

 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para mulheres. Memória 
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DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA 

                                                                                                 Aline da Paixão Machado; 

Kézia Ferreira da Silva, 

Mônica Silva Oliveira de Almeida e  

Vanessa da Silva Oliveira Souza 

Prof. Sebastian Ramos 
 

RESUMO: O direito das pessoas em relação a segurança pública tem a incumbência de praticar e ser 

mais explícitos e vivenciados pela sociedade, que por sua vez esta apta a desenvolver tanto os seus 

direitos quanto os seus deveres. Considerando ainda que este assunto muitas vezes pode deixar em sua 

maioria as pessoas em dúvidas sobre quais os seus direitos e deveres perante a sociedade. O presente 

projeto tem como objetivo saber como a Polícia Militar de Tangara da Serra está garantindo os direitos 

humanos da população tangaraense em relação a segurança Pública, quais são as dificuldades mais 

frequentes enfrentadas pelo comando que estabelece a segurança dos mesmos. Também visando quais os 

métodos que nossos governantes utilizam para ajudar na segurança de nossa cidade. E com isso 

conscientizar a população de como podemos ajudar a nossa cidade em relação à segurança pública. 

 

PALAVRAS CHAVE: Segurança, Violência, Pública, Direitos Humanos. 

 

Falar de segurança pública muitas vezes se torna difícil, pois devemos ter conhecimento 

amplo para que possamos falar de determinado assunto, para que possamos apontar problemas 

ou soluções a respeito dos métodos utilizados. No Comando de CRVII de Tangará da Serra 

temos uma a guarnição da Polícia militar, no qual são todos formados e que estão todos os dias 

em rotas de ronda para que possam proporcionar segurança nos vários bairros deste município, 

lembrando que com isso estabelece uma segurança adequada a várias mulheres que são vítimas 

de todos os tipos de violências possíveis. 

 A cidade também conta com a PJC que se certificam de cuidar dos casos investigativos 

de nossa cidade e região, estes comandos estão aptos a nos direcionar ao que é certo ou errado. 

A proposta de melhoramento nestas perspectivas dentro de Segurança Pública, Acesso a 

justiça e Combate a Violência, são cada vez mais comentadas e cogitadas, nossos governantes 

juntos com estes órgãos públicos na tentativa de visar que a segurança precisa de mudança 

trabalha cada vez mais em métodos de prevenção a criminalidade, violências domésticas, 

criminalidade infantil, roubos e furtos entre outros. Nestes pontos a nova reforma supõe em 

novos tipos de penalidades para cada caso específico. 

O programa nacional de segurança pública com cidadania(PRONASCI) e os 

investimentos já realizados pelo Governo Federal na montagem de uma rede nacional de 

altos estudos em segurança pública (RENASESP), que beneficiou milhares de policiais 
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no estado, simbolizam ao lado do processo de debates da 1º conferência nacional de 

segurança pública , acúmulos históricos significativos que apontam para novas e mais 

importantes mudanças.(2014, pg.63)
30

 

 

Dentro destes trabalho observamos os seguintes pontos: Os Índices de violência registrada na cidade, 

os Tipos de violência mais frequentes, a Estrutura do policiamento (recursos), o Índice de menores 

infratores apreendidos na cidade e Direitos e deveres com alunos do projeto Guardiões do Futuro.(Base 

comunitária de Segurança Vila Esmeralda). 

Os métodos bibliográficos utilizados para esta pesquisa foi de entrevista, e também de 

pesquisa dentro de muitos assuntos abrangentes. Mostrar para a população os índices de 

violência que estão crescendo ou diminuindo em nossa cidade. Com isso, referenciar como é 

feito o policiamento da nossa cidade e quais as dificuldades encontradas pela classe militar. 

Desenvolver nas pessoas mobilização de como os tipos de violência mais frequentes podem ser 

evitada se nos como cidadãos contribuir com nossa parte. Desenvolver dentro do projeto 

Guardiões do Futuros este tipo de conscientização sobre segurança visando nossos direitos de 

cidadãos  e também deveres perante nossa sociedade. 

Os resultados encontrados neste projeto nos encorajaram na busca para respostas de casos 

de violência em nossa cidade, do grande crescimento de assaltos e assassinatos que porventura 

vem acontecendo com frequências, números que nos deixam cada dia mais alarmantes. Segundo 

BALESTRERI: “Vivemos em um mundo que, teoricamente, teria riqueza para todos, 

oportunidade para todos, bem estar para todos. vivemos em um país que está entre os mais ricos 

deste mundo rico.” (p. 27, 2004)
31

 

Nas pesquisas feita a partir do tema Segurança Pública vimos que a violência está muito 

presente em todos os espaços estes dados nos impressionam e vimos que a violência contra a 

mulher está em 5º lugar no estado, cerca de 998 mulheres foram assassinadas no ano de 2016  em 

território mato-grossense, sendo o último ano o mais violento com 22,2%, estas estatísticas nos 

remetem que a mulher está muito vulneráveis a seus parceiros que por algum motivo se acham 

                                                 
30¹ Mato Grosso. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.Mato Grosso. Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Texto – base: V Conferência Estadual de Direitos 

Humanos e da Terra de Mato Grosso Humanos e da Terra”. / Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

da Pessoa Humana. – Cuiabá (MT): Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos, 2014 

31 BALESTRERI,R.B Direitos humanos, segurança e promoção da justiça. / Ricardo Brisolla 

Balestreri. –Passo Fundo: Editora Berthier, 2004. p.g. 27 
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no direito de tirar a vida de suas parceiras. 

 Os dados impressionam muito pois as mortes ocasionadas pelas armas de fogo com 

menores, está cada vez maior, o índice chega a ser o 3º com taxa média de 21,2, este índice 

encontra num grau preocupante onde a conscientização dos nossos jovens e adolescentes deve 

ser redobrada nas escolas e em todos os ambientes em que estão inseridos. Também observamos 

que a taxa de roubos e furtos andam cada vez maior e assustando muito os comerciantes, que 

pelo medo de voltar a ser assaltado acabam fechando as portas, a população encontra-se em 

pânico. O crescimento destes assaltos também é relacionado com os menores e é nesta 

perspectiva que visam ainda mais a conscientização destes menores que circulam nas ruas. Nas 

pesquisas vimos que os roubos e furtos estão sempre em 1º lugar com 28% de roubos e 15% de 

furtos. Visando esta conscientização fomos buscar meios de poder trabalhar com estas crianças 

que são acometidas com mais facilidade a esta vida de criminalidade.  

 

 

 

Com isso nos deparamos com um projeto já lançado a nossa sociedade no Bairro Vila 

Esmeralda , chamado “Guardiões do Futuro”. Este projeto foi implantado nesta região, pois a 

mesma é considerada um local de grandes índices de criminalidade de menores. O policiamento 

da cidade é organizado em contra turnos, os mesmos se revezam para garantir a segurança da 

população, trabalham com rondas em bairros e no centro da cidade a todo momento, e implica 

em estar sempre atendendo ocorrências de últimas horas. 

Neste trabalho buscou-se contribuir para com o tema Direitos Humanos e Segurança 

Pública, a fim de trazer dados relevantes a essa temática, através desta pesquisa esclarecer várias 

dúvidas levantadas durante a pesquisa. 
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O Projeto ao qual foi inserido para as acadêmicas, foi de grande valia e apreciação, 

pois foi apresentado os Direitos Humanos e Segurança Pública a adolescentes, que em breve 

serão os nossos futuros sucessores, e neste âmbito, entendemos que se faz necessário apresentar 

esses conhecimentos na sociedade, para que estejam  mais engajados a esse tema com mais 

detalhes, pois se trata não só dos direitos más como também as consequências de escolhas 

erradas, já os preparando para a sociedade e também as dificuldades encontradas pela polícia 

Militar de Tangará da Serra no momento de suas rondas.  

 

BALESTRERI,R.B Direitos humanos, segurança e promoção da justiça. /         Ricardo 

Brisolla Balestreri. –Passo Fundo: Editora Berthier, 2004; 

 

Mato Grosso. Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.Texto – base: V 

Conferência Estadual de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso – V CEDHTMT: 

“ Estado e sociedade elaborando o Plano Estadual de Direitos Humanos e da Terra”. / 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. – Cuiabá (MT): Secretaria do 

Estado de Justiça e Direitos Humanos, 2014; 

http://www.gazetadigital.com.br 
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LIMITES NA INFÂNCIA 

                                                                     Thaís DARINI
32

 thaisgore@hotmail.com  

 

RESUMO: Nesse trabalho temos por finalidade abordar a dificuldade que alguns pais têm em impor limites a seus 

filhos, acarretando assim uma série de problemas na vida da criança, e na vida dos que os cercam.  Quando os pais 

não colocam limites para os filhos desde sua infância, estão “colaborando” para formar indivíduos que não 

compreendem suas responsabilidades e que não respeitam normas e o outro, acabam colhendo aquilo que semearam 

com sua educação, seguindo a teoria de WHITE, 1976. 

 

Palavras Chave: Limite, crianças, pais. 

 

Segundo White, “poucos pais, (...) compreendem que seus filhos são o que seu exemplo e 

disciplina os fizeram, e que são responsáveis pelo caráter que eles adquirem” (1976, p. 14).  O 

que acompanhamos nos noticiários e nas próprias escolas, é muita indisciplina em sala de aula, 

agressão física, tráfico de drogas, entre outras  más condutas.  

Os filhos estão cada vez mais “egoístas, impertinentes, transgressores, desobedientes, 

ingratos e profanos” (WHITE, 1976, p. 11). Sendo assim, os pais não devem omitir-se de seu 

papel, terceirizando para escola ou para empregada ou babá da casa seus compromissos, 

reconhecendo que são os primeiros responsáveis pela formação moral e pelo futuro dos filhos. 

A falta de tempo para  os filhos vem sendo a maior causadora da falta de limite em 

crianças e jovens, muitos pais recompensam os filhos pela falta de tempo, sendo permissivos 

demais, dando tudo o que querem sempre. Ajudar os filhos a lidar com as frustrações e orientá-

los sobre o que é razoável ou não, os tornam mais seguros e flexíveis. As crianças precisam 

aprender que suas atitudes têm consequências e que elas não podem fazer tudo o que quiserem.   

 

Limites devem ser construídos na relação adulto criança 

 

Para Paggi & Guareschi (2004, apud ARAÚJO & SPERB, 2009, p. 186), “é na relação 

familiar que primeiro se constitui a noção de limite, o respeito à autoridade e a capacidade de se 

colocar no lugar do outro”. A criança cresce sendo influenciada por aqueles que a cercam, 
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compete aos pais refletirem sobre essa influência, e trabalharem desde cedo em favor da 

educação de seus filhos. De acordo com White (1954, p. 12) 

A educação começa com o bebê, nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e 

formando o caráter dos filhos, ela os está educando. Os pais mandam os filhos à escola; 

e ao fazê-lo pensam que os têm educado. Mas a educação é uma questão de maior 

amplitude do que muitos pensam: compreende todo o processo pelo qual a criança é 

instruída, desde o berço à infância, da infância à juventude, e da juventude à maturidade. 

Logo que uma criança é capaz de formar uma ideia, deve começar sua educação. 

Com base nas ideias de Cury ( 2003), os filhos registram todas as imagens e impressões 

negativas ou positivas que veem dos seus pais e ou adultos próximos Eles arquivam diariamente 

os seus comportamentos, sejam eles inteligentes ou estúpidos. Talvez não tenhamos essa 

percepção,   mas eles o estão fotografando a cada instante.” 

 O que gera os vínculos inconscientes não é só o que a família diz às crianças, mas 

também o que eles veem nelas. Muitos pais falam coisas maravilhosas para seus filhos, mas têm 

péssimas reações na frente delas, são intolerantes, agressivos, parciais, dissimulados. Com o 

tempo, cria-se um abismo emocional entre pais e filhos. Pouco afeto, e muitos atritos e críticas. 

Segundo Araújo & Sperb (2009, p. 186), a construção de limites está relacionada com a 

capacidade da criança de obter uma socialização bem-sucedida, de forma que ela possa 

reconhecer e considerar os próprios limites e os dos demais. Assim, as consequências devido à 

falta de limite recaem não apenas sobre as crianças, mas há um aspecto social também envolvido. 

            Tiba afirma que: “a mãe não deveria permitir desobediência. Para isso, o maior segredo é 

a mãe obedecer a seus próprios “nãos”. Significa que só deve proibir algo que ela realmente 

possa sustentar, sem logo transformá-lo em “sim” ao menor motivo. A obediência fica garantida 

pelo respeito que a mãe exige do filho” (2002, p. 40). 

A criança criada sem limites torna-se um jovem sem limites, tem grande  dificuldade para 

lidar com frustração e para controlar seus impulsos, esses adolescentes se transformam em 

adultos pouco criativos, com grande dificuldade de interação social e, como resultado, tendem a 

falhar nas atividades profissionais, pois elas não adquirem a possibilidade de aceitar comandos e 

não sabem usar inteligentemente de argumentações e negociações. São adultos também 

incapacitados para relacionamentos interpessoais, por não terem sido preparados para assumir 

qualquer responsabilidade sobre o outro. Querem apenas receber e pouco sabem dar alguma 

coisa em troca. 

 Para Cury, se tornar um ser civilizado, a criança precisa aprender a controlar seus 
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impulsos e a regular suas emoções. Necessita de regras, normas, valores e princípios que possam 

conduzir seu bom desenvolvimento. 

Ainda segundo o autor, a opinião da criança não deve ser ignorada. É um dizer “não” de 

forma a educar de fato a criança, a cercando de cuidado, não apenas de repressão. Entretanto, 

esse educar “democrático” não deve ser confundido como “permissividade”, pois a criança ainda 

não está pronta para saber escolher o que é melhor pra ela. 

Educar não é uma tarefa fácil, Tiba explica que educar dá trabalho, pois é preciso ouvir o 

filho antes de formar um julgamento; prestar atenção em seus pedidos de socorro (nem sempre 

claros) para ajudá-lo a tempo: identificar junto com ao filho onde ele falhou, para que possa 

aprender com o erro; ensiná-lo a assumir as consequências em lugar de simplesmente castigá-lo 

por mais fácil que seja; não resolver pelo filho um problema que ele mesmo tenha capacidade de 

solucionar; não assumir sozinho a responsabilidade pelo que o filho fez.   Tiba ainda ressalta que 

se os pais soubessem educar, consequentemente esses filhos também saberiam educar e hoje não 

teríamos uma geração com tantos problemas relacionados a questão de indisciplina.  
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RESUMO: Um dos fatores que levam o sujeito a estar em situação de rua é o aumento do desemprego e 

da falta de política social para moradia, fazendo com que esses sujeitos encontrem alternativas para 

sobreviver os levando ao alcoolismo e as drogas. Com isso ocorre o abandono dos vínculos familiares 

gerando a desigualdade social. O objetivo dessa pesquisa é identificar quais os órgãos públicos que 

amparam o morador em situação de rua.  Podemos perceber que o tempo de rua é cada vez mais 

prolongado, pois os mesmos recebem ajuda do Albergue São Judas Tadeu, mas não permanecem no local 

por muito tempo, retornando para ruas.  Esta realidade solicita a intervenção do serviço social junto à 

população que vem se ampliando cada vez mais isso é um fato alarmante que pede uma maior atenção por 

parte dos nossos governantes e sociedade, que ao se deparar com moradores em situação de rua são 

ignorados como se não fizessem parte da sociedade passando despercebidos.  

 

 PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Política social; Exclusão social. 

 

Esse projeto foi desenvolvido através da disciplina da Relação Étnico Racial e Direitos 

Humanos, a pesquisa foi realizada no Albergue São Judas Tadeu, com objetivo conhecer as 

condições em que vivem os moradores em situação de rua e os motivos que os levaram a viver 

nas ruas de Tangará da Serra, conhecendo os órgãos públicos responsáveis pelo cuidado para 

com esses moradores. Para tanto foi realizada uma pesquisa de campo com os albergados, onde 

percebemos a necessidade de parcerias para que haja apoio para desenvolver projetos que 

amparem e atendam suas necessidades mais básicas. 

No Albergue São Judas Tadeu fomos recebidas pela coordenadora, onde foi realizado 

pesquisa de campo sobre os moradores em situação de rua. Logo após conversamos com dois 

albergados onde os mesmos relataram suas histórias de vida. Através da entrevista  podemos 

conhecer as origens dos moradores em situação de rua no município de Tangará da Serra, 

identificando os principais problemas enfrentados por eles e saber como a assistência social 
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desenvolve o trabalho em prol dos moradores em situação de rua. 

Diante das entrevistas realizadas com os moradores em situação de rua no Albergue São 

Judas Tadeu, no qual eles nos relataram suas dificuldades em ser inseridos na sociedade, pois são 

discriminados pela condições que vivem e muitas vezes rotulados como bandidos. Observamos 

que foi a dependência química o alcoolismo, a falta de oportunidade de empregos e a falta de 

políticas sociais, que os levaram a viver nas ruas e  a procurar o Albergue São Judas Tadeu. 

O Albergue São Judas Tadeu realiza o trabalho de acolhida dos moradores em situação de 

rua, segundo as normas internas os albergados podem permanecer por até oito dias, podendo se 

estender por um longo período até que o mesmo tenha condição de moradia. 

Diante da pesquisa realizada em Tangará da Serra entendemos que a cada ano vem 

aumentando o número de indivíduos que usufrui dos espaços públicos tipo Albergue, sabe se que 

cada histórico de vida há um motivo desta problemática, tais como dependência química, vínculo 

familiar desestruturado, baixa estrutura sócio econômica, baixa autoestima e pouca percepção de 

futuro e conformismo da atual situação. 

Parte das pessoas que vivem em situação de rua são dependentes químicos e usuários 

psicoativas e sobre tudo o crack, isso é um levantamento feito por parte do poder 

público, essa situação é a principal causa da desmotivação de viver com dignidade, 

fazendo com que essas pessoas se sintam inútil um problema para sociedade, rotulam a 

população em situação de rua a imagem de irracionalidade, incapacidade de 

autocuidado, autodestruição e ameaça constante ao bem-estar físico próprio e de 

terceiros.(SILVA 2009,  p.124). 

 

Houve um projeto chamado “Moradores de Rua “ no ano de 1994, desenvolvido na 

cidade pelo clube de serviço Leo Club juntamente com assistência social e a polícia militar, no 

qual muitos indivíduos foram acolhidos no Albergue São Judas Tadeu e outros foram 

encaminhados para sua cidade de origem. Mesmo sendo acolhidos muitos voltaram para as ruas.  

Um dos fatores que levaram os moradores em situação de rua a retornarem para as ruas é a 

dependência química, fazendo com que a esperança de dias melhores não aconteça sejam em vão. 

A População em Situação de Rua é resultados do contexto de desigualdades sociais que 

caracterizam um sistema de violação de direitos. As pessoas que vivem nas ruas fazem 

de logradouros públicos (rua, praças jardins canteiros, marquises, e baixos viadutos) e 

das áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas, cemitérios e carcaças de veículos) 

espaço de moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente, 

podendo utilizar eventualmente albergues para pernoitar e abrigo, casas de acolhida 

temporária ou moradias provisórias. (CASTEL, 1997, p.15). 

 

   Esses moradores em situação de rua são grupos de pessoas que são considerados 
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incômodos ao âmbito sociocultural, pois o trabalho realizado não tem estrutura para combater as 

desigualdades sociais, gerando intolerância, não conseguindo restabelece-los na sociedade. Os 

direitos humanos diz que: “Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade”. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 2009,p,4). 

Em entrevista com S.P.A, 35 anos atualmente albergue do São Judas Tadeu, ele nos 

relatou que sua profissão é motorista e que o mesmo se deslocou da cidade de origem pois, 

estava desempregado e veio para cidade de Tangará da Serra a procura de novas oportunidades 

de emprego, deixando a família. Desde então já faz algum tempo que ele vive em situação de 

morador de rua, não conseguindo se reestabelecer por causa dos vícios. 

M.O, 52 anos nos relatou sua situação de vida, dizendo que estava no Albergue 

temporariamente até ser chamado para a safra de soja, ele nos revelou que sua família reside em 

Tangará da Serra no bairro Vila Esmeralda. Foi perguntado ao mesmo o porquê da ausência do 

âmbito familiar, e o mesmo  não especificou  o motivo. 

O projeto Moradores em Situação de Rua, que iniciou no mês de Fevereiro, realizado no 

Albergue São Judas Tadeu, através de entrevistas e coletas de dados com os albergados, buscou  

identificar os problemas enfrentados pelos moradores em como objetivo de conhecer as origens 

dos mesmos, o modo de vida,  identificar os problemas que os levaram a procurar o Albergue, 

saber como a assistência social desenvolve o trabalho em prol dos moradores em situação de rua. 

 Um dos critérios da pesquisa foi buscar quais são os direitos humanos,  as políticas 

públicas  que os amparam, como os mesmos são assegurados e divulgar através de banner na 

comunidade acadêmica. 

Frente ao trabalho exposto no Albergue São Judas Tadeu, buscou-se por meio deste 

projeto, melhorar o entendimento sobre os moradores em situação de rua, entendendo melhor 

suas especificidades por meio de dados, objetivos e também de trabalho de campo, buscando 

sempre desmistificar preconceitos e falácias.  

O ponto norteador dessa pesquisa são as apurações de violações diárias sofridas pelos 

moradores em situação de rua e também violações por meio de políticas transitórias, pois a 

preocupação é limpar as ruas, pois, são considerados ameaças ao comércio e a população em 

geral.  
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 Diante dos relatos dos moradores em situação de rua, em Tangará da Serra, torna-se 

preocupante a violação dos direitos humanos e desigualdades sociais, pois são constantes a falta 

de oportunidades de emprego, saúde, moradia a esses indivíduos. 

É fato que o estado omite-se a tarefa de prover o essencial no que diz respeito aos direitos 

e deveres. Isso leva a injustiça, desigualdade, violência e discriminação por parte da sociedade. 

Pois os moradores em situação de rua são titulares dos mesmos direitos essenciais que qualquer 

outro cidadão.  

Houve relatos de suas condições de vida e experiências. Eles saem de suas cidades com 

proposta de trabalho, com intuito de melhores condições de vida, sendo iludidos. 

Com isso eles acabam sendo deixados nas ruas embriagados, sem condições de retorno 

para casa, onde alguns indivíduos acabam se prostituindo, fazendo uso de entorpecentes, 

dependendo da sociedade para sobreviver. 

 

CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão. In. BELFIORE-WANDERLEY, Mariângela; 

BÓGUS, Lúcia; YAZBEK, Maria Carmelita (org.) Desigualdade e Questão Social. São Paulo: 

EDUC, 1997. 

SILVA, Maria Lúcia Lopes. Trabalho e População em Situação de Rua no Brasil. Cortez São 

Paulo 2009. UNIC/ Rio/005-Agosto 2009. 
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RESUMO: A pesquisa realizada teve como intuito apresentar as funções, os desafios e as contribuições 

do Coordenador Pedagógico no âmbito escolar. O objetivo deste texto foi vivenciar na prática através do 

estágio supervisionado em Coordenação Pedagógica, do 7º semestre do curso de Pedagogia da Faest 

/Uniserra para apresentar os resultados obtidos durante o estágio realizado em uma escola Pública 

Municipal de Tangará da Serra - MT. No decorrer do estágio além da observação, participação e 

conhecimento das práticas pedagógicas foi aplicado um questionário para os coordenadores da instituição, 

visando a possiblidade de promover uma reflexão entre teoria e prática, bem como entender as 

dificuldades e os desafios desse profissional da educação. Conclui-se que na prática do estágio nos 

permitiu conhecer melhor o trabalho realizado pelo coordenador pedagógico, proporcionando-nos uma 

análise da realidade das suas funções exercidas. Para tanto, foi utilizado uma pesquisa bibliográfica acerca 

do tema em estudo, assim como também uma pesquisa de campo, com instrumento qualitativo, 

assimilando a teoria com a prática. 

 

Palavras-chave – Formação Continuada; Professores; Alunos; Escola; Funções. 

 

O presente trabalho consiste num diálogo teórico, visando apresentar o resultado de uma 

atividade prática realizada na disciplina de Estágio Supervisionado no Centro Municipal de 

Ensino Dom Bosco, localizada na Avenida Ismael José do Nascimento, nº.2175-W, no bairro 

Jardim Tangará II do Município de Tangará da Serra – MT.  Oferecendo as modalidades de 

Educação Infantil - Pré-escolar II (5 anos) e Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e 

Anos Finais (6º ao 9º ano) nos turnos matutino e vespertino. 

No decorrer do estágio, percebemos que a atuação do Coordenador Pedagógico é de 

formador e transformador das práticas pedagógicas, na melhoria do desempenho dos alunos, 

compartilhando suas ideias e conhecimentos aos professores, e dando apoio à todos que estão 

envolvidos na comunidade escolar. 

O Coordenador Pedagógico deve atuar em parceria com todos no espaço escolar, e o seu 
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bom relacionamento é outro fator importante, diante disso o gestor precisa ser transparente e 

humilde, trabalhando sempre na busca de um desempenho satisfatório e aberto para opiniões e 

sugestões de todos, fazendo que o desenvolvimento escolar seja de qualidade. 

Dentre as diversas contribuições do coordenador está o ato de aprimorar o conhecimento 

dos professores para promover o processo ensino-aprendizagem garantindo um trabalho 

integrador e produtivo. Precisa estar sempre atento à sua volta, valorizando os profissionais da 

sua equipe, refletindo na sua prática para resolver situações que possam aparecer entre os 

educadores e educandos, para ser capaz de contribuir para o sucesso da entidade de ensino. 

O cotidiano do coordenador pedagógico é marcado por experiências e eventos que o 

levam, com frequência, a uma atuação desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às 

vezes até frenética... Nesse contexto, suas intencionalidades e seus propósitos são 

frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à situação do momento, “apagando 

incêndios”, em vez de construir e reconstruir esse cotidiano, com vistas à construção 

coletiva do projeto político pedagógico da escola. Refletir sobre esse cotidiano, 

questioná-lo e equacioná-lo podem ser importantes movimentos para que o coordenador 

pedagógico o transforme e faça avançar sua ação e a dos demais educadores da escola. 

(PLACCO, 2004, p.47) 

 

Diante do exposto, o cotidiano do coordenador pedagógico é amplo e visto como um 

trabalho árduo, pois muitas vezes atua como “apagador de incêndios”, no gerenciamento dos 

conflitos como na indisciplina de alunos, organizando a entrada dos alunos, substituindo 

professores, acompanhando os alunos no intervalo, e muitas outras atividades desafiadoras. 

Desta forma, a pesquisa buscou vivenciar o trabalho desempenhado pelo Coordenador 

Pedagógico na instituição in locus, apontando suas reais funções, contribuições na co-formação 

dos professores e alunos, identificando os seus desafios, para a construção de uma educação de 

qualidade para todos e um ambiente democrático e participativo. 

 

Na busca da compreensão do papel do Coordenador Pedagógico 

A realização desta pesquisa nos permitiu vivenciar as reais funções do Coordenador 

Pedagógico dentro de uma escola pública municipal de Tangará da Serra - MT.  Para tanto 

realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca do tema em estudo, assim como também uma 

pesquisa de campo, buscando assimilar a atuação do Coordenador Pedagógico na sua prática 

cotidiana.  

A partir das pesquisas bibliográficas e da realização da pesquisa de campo que permitiu 
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coletar dados e informações pertinentes ao desenvolvimento das funções reais cotidianas do 

coordenador pedagógico, foi possível compreender que a atividade do coordenador pedagógico 

no interior da escola é complexa e desafiadora.    

A escola é uma instituição de referência educacional e central na formação dos indivíduos, 

e tem como tarefa essencial a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos, que 

é ser assegurada com o trabalho do Coordenador Pedagógico para utilizar práticas de trabalho 

com a participação dos professores. 

Diante as inúmeras transformações que ocorrem na sociedade atual, de em relação as 

questões de ordem social, econômica, tecnológica e política, é fundamental que os profissionais 

devem estar preparados e qualificados para enfrentar os alunos que estão cada vez mais 

atualizados com as informações através das tecnologias, para assim promover o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas para o seu sucesso dentro da sala de aula. 

Assim, torna-se indispensável e necessário a presença de um coordenador pedagógico, 

consciente da importância da formação continuada da sua equipe docente para uma inovadora 

proposta curricular. 

O coordenador medeia o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir do professor. 

Essa atividade mediadora se dá na direção da transformação quando o coordenador 

considera o saber, as experiências, os interesses e o modo de trabalhar do professor, bem 

como cria condições para questionar essa prática e disponibiliza recursos para modificá-

la, com a introdução de uma proposta curricular inovadora e formação continuada 

voltada para o desenvolvimento de suas múltiplas dimensões. (ORSOLON, 2001, p.22) 

Dessa forma, destacamos a importância do Coordenador Pedagógico como o mediador do 

saber e o fazer do agir do professor, proporcionando através do planejamento da formação 

continuada, múltiplas dimensões para mudanças no ensino ou estratégicas pedagógicas com uma 

visão de mundo e seus valores, adquirindo novos conhecimentos para ajudar a melhorar sua 

prática docente. 

Quem ocupa cargo de liderança como diretor ou coordenador pedagógico precisa 

dispor-se do posicionamento de predominante autocrático para possibilitar o 

desenvolvimento de um clima em que todos contribuam com idéias, críticas, 

encaminhamentos, pois a gestão e participação pedagógica pressupõe uma educação 

democrática. (LIBÂNEO 1996, p.200) 

Nessa perspectiva, é necessário que o Coordenador Pedagógico mantenha sempre o 

diálogo com os professores, trocando ideias, críticas, visto que a realização do trabalho coletivo 

na escola depende de todos envolvidos no âmbito escolar. 

Além da observação de rotina, utilizamos um questionário onde foram formuladas algumas 
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questões pertinentes ao desenvolvimento da função das coordenadoras pedagógicas em que se 

dará de forma dissertativa. 

A primeira pergunta foi sobre qual o papel do Coordenador Pedagógico, e de acordo com 

as gestoras entrevistadas, o papel do Coordenador Pedagógico é muito importante no 

desenvolvimento pedagógico da unidade em que atuam, tendo em vista a necessidade de ser ele 

conhecedor das práticas pedagógicas. Além de teorias, precisa acompanhar, orientar e estimular 

o trabalho do professor, sendo ainda sensível às diversas situações e problemas que dependem de 

sua intervenção e auxílio para solucionar. 

Perguntamos qual o maior problema que o Coordenador Pedagógico enfrenta na escola e 

elas responderam que são muitas situações que enfrentam principalmente as alheias ao trabalho 

como a indisciplina na sala de aula, a falta de interesse de alguns alunos, a ausência e falta de 

professores cuja sala precisa ser assumida por elas, entre outros. 

Referente aos atributos da suas funções, disseram que tem por obrigação estar atentas a 

todo o processo educacional, precisam lançar olhares significativos frente aos desafios apontados 

pelo gestor ou docentes da escola, precisam obrigatoriamente ter espírito de liderança, saberem 

conduzir os trabalhos com otimismo e acima de tudo terem conhecimento o suficiente para 

orientar os professores em todas as situações que necessitam de apoio, sejam essas de 

insegurança ou dúvida quantos aos conteúdos, disciplinas ou indisciplina em sala de aula e 

problemas de relacionamento com alunos. E por fim devem ter discernimento para encararem e 

vencerem todos os desafios que são propostos no dia a dia da escola. 

A próxima pergunta foi em relação ao curso específico para formação do Coordenador 

Pedagógico se este oferece base para a sua atuação e a sua importância, com convicção 

responderam que sem dúvida o curso oferece base para atuação, pois nele além de conhecerem 

teorias acerca da função, também há interação com colegas de outras escolas, havendo com isso 

trocas de experiências, sugestões de melhoria onde se encontram as dificuldades.  

E finalmente, questionamos sobre suas rotinas na escola, e eles relataram que é difícil 

apresentarem com precisão as suas rotinas, visto que mesmo com planejamento, muitas vezes 

surgem imprevistos que atrapalham suas rotinas de coordenadoras, contudo como observado na 

resposta da terceira pergunta elas têm inúmeras funções, pois é delas a responsabilidade do setor 

pedagógico na instituição e apontaram que uma hora é para a elaboração de documentos, duas 
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horas para conversarem com professores, uma hora e meia resolverem problemas com alunos, 

uma hora atendem os pais quando é necessário e passam três horas acompanhando o trabalho 

pedagógico na escola e outros assuntos. 

Podemos destacar que o trabalho das coordenadoras é principalmente focado na formação 

integral dos alunos para tornarem cidadãos críticos e participativos, e isso acontece em parceria 

com as famílias dos alunos, a equipe pedagógica e com os professores que recebem formação 

continuada e se reúnem com frequência em Conselhos de Classe para cumprirem com as 

intenções educativas. 

 Em virtude do que foi exposto, o desenvolvimento da pesquisa, proporcionou uma visão 

da realidade do trabalho do Coordenador Pedagógico na escola e principalmente ofereceu 

subsídios necessários para a reflexão crítica acerca dessa função. 

A prática do estágio permitiu nossa inserção na escola nos tornando possível conhecer 

melhor o trabalho realizado pelo coordenador pedagógico da instituição, proporcionando-nos 

uma análise da realidade das suas funções o que nos possibilitou estabelecer relação entre a 

teoria estudada no curso de graduação e as práticas vivenciadas pelos coordenadores 

pedagógicos em suas vivências diárias no interior da escola.  

Diante de tal realidade foi possível refletirmos sobre a importância da responsabilidade do 

papel que o coordenador pedagógico exerce com suas habilidades, conhecimentos e talentos para 

que a escola alcance uma organização de sucesso. Faz-se necessário, portanto, entender que o 

trabalho coletivo é que constrói e reconstrói, as práticas educativas, sendo para tanto necessário 

muita humildade, competência e sabedoria para resolver as questões do cotidiano escolar. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiás: Alternativa, 
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26, 2001. 
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cotidiano da escola. O coordenador pedagógico e o cotidiano da escola, p. 47, 2004. 
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RESUMO: Esta pesquisa apresenta as intensas mudanças no processo educacional no contexto histórico 

atual colocando em foco a figura do coordenador pedagógico e suas funções no cotidiano escolar. Dentro 

dessa ótica foi realizada uma pesquisa de campo com base em   uma revisão bibliográfica. A discussão 

vem trazendo acerca da relação entre o coordenador pedagógico, professores, comunidade escolar e 

demais atores envolvidos no processo educacional. Por meio de experiências adquiridas na execução da 

prática através do estágio supervisionado em Coordenação Pedagógica, do 7º semestre do curso de 

Pedagogia da Faest,  foi possível perceber a importância e a complexidade dessa função que é uma das 

principais dentro de uma instituição escolar.  

 

Palavras-Chave: Coordenador Pedagógico. Escola. Formação. 

 

Há muito tempo os coordenadores pedagógicos passam por intensas dificuldades no 

exercício de sua função. Encontram-se encostados na parede sob as mais diversas críticas, 

acusações que responsabilizam funções direcionadas pelos professores devido ao fracasso da 

educação em sala de aula. 

Entretanto, pouco se pergunta: que profissional é este tão questionado e massacrado? 

Quais foram às condições de sua formação? Que oportunidades lhe são oferecidas? Quais as 

condições de trabalho e formação e capacitação contínua ele tem ao seu dispor e alcance? Diante 

dessas questões buscamos respostas e propomos reflexões sobre elementos que constituem com a 

ação do coordenador na atualidade. 

Existem vários questionamentos quanto ao desempenho do coordenador pedagógico 

referente à sua formação, remetendo a reflexão a cerca da prática do ensino nas escolas e seus 

projetos pedagógicos. 

Os coordenadores das escolas públicas de Tangará da Serra – MT enfrentam diversos 

fatores que dificultam o seu desempenho, um deles é a falta de autoridade que eles tem frente aos 

alunos. As incertezas em relação à necessidade de cobrança do professor perante o bom 
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desempenho em sala de aula, a falta de tempo de planejar com os professores.  Tudo isso 

contribuem para agravar esse quadro. 

A pertinência desse tema nos fez refletir durante a prática do estágio de observação em 

coordenação pedagógica os obstáculos que os coordenadores pedagógicos encontram quando no 

seu cotidiano e a forma que conduzem quando necessitam de resolver solução de conflitos 

usando de sua autoridade. Para Placco (2007, p.21), “os problemas de relacionamento 

interpessoal professor-aluno no (caracterizados como rejeição, conflito, desentendimento) são os 

mais frequentemente trazidos ao coordenador”.  

O objetivo da pesquisa foi  propor uma discussão sobre as possíveis contribuições 

compartilhadas pelo coordenador pedagógico durante o estágio realizado por nós acadêmicas do 

7º semestre do curso de pedagogia da Faculdade de Educação de Tangará da Serra-MT- 

FAEST/Uniserra. 

Portanto, mediante essa discussão tivemos o privilégio de conhecer a função e as 

condições reais de trabalho do coordenador pedagógico no espaço escolar.  

 O desenvolvimento dessa pesquisa deu-se através de consultas bibliográficas, vivências 

do estágio e rodas de conversas em sala de aula onde foi possível compreender as funções 

desempenhadas pelo coordenador pedagógico frente à instituição escolar.  Através das vivências 

de estágio foi possível um contato mais aprofundando com a realidade do cotidiano escolar, 

sendo possível perceber que esse profissional exerce inúmeras funções, que na maioria das vezes 

não são de sua competência, mas que acabam tornando-se corriqueiras.  Certo de que esse 

profissional que exerce  a função de coordenador pedagógico seja um pedagogo que por algum 

tempo já esteve em sala de aula na função de professor. Isso é um fato positivo considerando que 

ele tenha um olhar mais amplo sobre as dificuldades que surgirem.  

A prática do estágio foi realizada em duas instituições de ensino notamos que as 

coordenadoras administravam as questões de conflitos entre aluno/aluno, professor/ professor, 

professor/ aluno, equipe de apoio/ aluno de formas bem distintas uma da outra. Em uma das 

instituições observada a coordenadora sempre resolve os conflitos usando o diálogo ou usa da 

autonomia do professor possui perante a turma. Como nos mostra Werneck “Educar é difícil, é 

trabalhoso, exige dedicação, sobretudo aos que mais necessitam. Transferir problemas é fugir da 

verdadeira educação, é uma espécie de médico que transfere o doente de hospital, lava suas mãos 



Revista Científica FAEST ISSN: 2319 – 0345 

Caderno de Resumo da XVIII Semana da Pedagogia - 2017 

 

Página 108 

 

e não se sente comprometido”. (2013, p. 89). Ao agir dessa forma o coordenador mostra para o 

professor que está ao alcance de sua autoridade e autonomia para solucionar conflitos dentro da 

sala de aula, o professor não deve vê sempre o coordenador pedagógico como um solucionador 

de conflitos.  

Foi observada outra estratégia de resolver conflitos em outra instituição de ensino em 

uma escola pública estadual de Tangará da Serra, onde a coordenadora pedagógica demonstra 

sempre prestativa aos professores no auxílio com os alunos que tentam praticar a desordem na 

instituição, entre elas está os “passeios” pelos corredores da escola. A forma como a 

coordenadora coloca em prática sua autoridade isso reflete na reação do aluno com ela, como as 

“broncas” são sempre no patamar de coordenador autoridade e não de coordenador autoritário 

que é aquele que impõe regras e as cobram sem nem mesmo ouvir o outro lado da conversa. 

Segundo Werneck (2013, p. 59), “Muito além da cautela, deve estar a preocupação em 

analisarmos os nossos conteúdos ocultos para não sermos os primeiros a promover os sistemas 

que mais combatemos”, relata o autor que para resolver uma situação antes de tomar 

providências para que não sejam injustas é de grande necessidade. 

Uma boa direção de uma escola depende da competência de todos que estão envolvidos 

no processo ensino aprendizagem, começando pelo gestor, coordenadores pedagógicos,  

funcionários, professores, pais e alunos, todos trabalhando em conjunto, praticando a autoridade, 

autonomia, confiança, respeito para administrar uma educação de sucesso.  

De acordo com as propostas de estudo apresentadas na pesquisa, os resultados foram 

satisfatórios, pois atendeu as expectativas do grupo, facilitando o entendimento para que essa 

escrita se concretizasse e viesse a ser elaborado com competência. O acompanhamento realizado 

pelo coordenador pedagógico, possui um papel de extrema importância no ambiente escolar, 

promovendo a integração do aluno no ambiente. A perseverança do ensinar, a correção diária o 

desempenho dos processos de ensino e aprendizagem.  

Vários são os problemas enfrentados pelo coordenador pedagógico decorrente de sua 

atividade frente a uma instituição escolar, sendo necessário desenvolver a prática da observação 

constante. É preciso que haja vários modos de ver o que acontece à sua volta, usando diferentes 

tipos de olhares sobre cada situação sendo esse olhar sempre cuidadoso e coerente para captar 

minuciosamente o que está em questão no momento. Considerando que o cotidiano escolar não é 
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estático, mas sim passível de constantes mudanças, cabe ao coordenador pedagógico buscar 

formas de repensar suas práticas adequando-as de acordo com o contexto vivenciado e as 

situações apresentadas.  

O coordenador pedagógico deve manter relações interpessoais sólidas dentro da 

instituição escolar mostrando estar lutando pelo bom andamento dos trabalhos desenvolvidos, 

primando sempre pela inserção de todos os que fazem parte do seu local de trabalho. 

Acompanhar de perto e de maneira sistemática o trabalho dos professores e suas práticas 

pedagógicas, auxiliando-os, incentivando e dando-lhes suporte teórico e prático é uma das mais 

importantes formas de fazer com que a engrenagem educacional funcione corretamente. O 

ambiente escolar traz desafios, impasses, resistências, diferentes formas de pensar, ficando para o 

coordenador a responsabilidade de construir um ambiente de diálogo, equidade, responsabilidade 

e respeito mutuo.  

 

 

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. O coordenador pedagógico e questões da 

contemporaneidade. São Paulo: Loyola,2006. 

WERNECK, Hamilton. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Rio de Janeiro, Vozes, 

2013.  
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RESUMO: A pesquisa tem como objetivo conhecer e analisar a função do coordenador frente á 

Formação Continuada dos educadores, destacando o seu papel de mediador entre as diversas instâncias 

educacionais, tornando-se um articulador, formador e transformador no processo ensino aprendizagem. 

Um elemento mediador entre o currículo e professor, aquele que poderá auxiliar o professor nos trabalhos 

da educação, considerando suas áreas específicas com a realidade sociocultural em que se situa a escola e 

os demais aspectos pedagógicos e interpessoais que se desenvolvem na sala de aula. Este trabalho foi 

realizado com base em pesquisas bibliográficas, organizados a partir de material coletado em livro, 

revistas acadêmicas, com teóricos os quais foram trabalhados questão aqui abordadas. Os teóricos que 

forneceram contribuições para a fundamentação dessa temática em questão foram ALVES 

(2007),ALVARADO-PRADA (1997), CHARLOT (2005). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Articulador. Formador. Transformador.  

 

A pesquisa tem como objetivo conhecer e analisar o papel do coordenador pedagógico 

frente à formação continuada dos educadores. Sendo uma função do coordenador pedagógico 

realizado no espaço escolar como processo de interação e intervenção auxiliando-os no processo 

de formação continuada.  

Na escola, o coordenador pedagógico precisa usar estratégia para a mediação entre as diversas 

instâncias educacionais, sendo articulador, formador e transformador do processo ensino 

aprendizagem. Elemento mediador entre o currículo, professores e aluno, aquele que poderá 

auxiliar o professor a realizar suas práticas pedagógicas. Considerando suas áreas específicas 

com a realidade sociocultural em que se situa a escola e os demais aspectos pedagógicos e 

interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na escola.  

O coordenador pedagógico pode intervir de forma concisa na formação continuada com os 

professores, que desafios e ansiedades encontrados na formação dos educadores, buscando 

sempre refletir sobre suas práticas pedagógicas e as constantes mudanças existentes na educação. 
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Como trabalhar a falta de interesse dos educadores quando se refere á formação continuada? Que 

estratégias utilizadas pelo coordenador podem incentivar os professores a participar das 

atividades de modo ativo em seu processo de formação?  

O coordenador torna-se um mediador no processo de formação, incentivando o 

compartilhamento dos conhecimentos das ciências pedagógicas entre os docentes, articulando 

junto com os professores resgatando autoestima com projetos que tenha resultado positivo na 

formação dos docentes, buscando respostas para as dúvidas e ansiedades, em conjunto. Buscando 

a participação e envolvimento de todos os educadores no processo de formação continuada. 

Desde o ponto de vista de políticas públicas, a formação continuada de professores tem 

seu amparo legal na LDB 9394/96 (estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Brasileira), ao regulamentar o que já determinava a Constituição Federal de 

1988, instituindo a inclusão, nos estatutos e planos de carreira do magistério público, do 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive em serviço, na carga horária do 

professor (LDB 9394/96). 

 

 É função do coordenador pedagógico organizar a Formação Continuada no sentido de 

enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa do professor, desenvolvendo e 

coordenando horas de estudos, elaborando estratégias de atendimento educacional 

complementando e integrando as atividades de sala de aula.  

Para responder tantas questões que surgiram durante o processo de formação dos educadores 

esse profissional deve estar em constante formação, precisando rever a sua concepção na área da 

educação, a sua formação pedagógica, as concepções de formação enquanto processo de 

construção coletiva e individual, que consiga vê a educação como um bem de direito a todos e 

todas que necessita dela no seu desenvolvimento de cidadão. 

A construção da formação do educador deve ser contínua e não deve ficar apenas dentro das 

instituições de formação, como as faculdades, as salas de aula ou algum curso específico, que 

possa contribuir com a formação continuada dos profissionais da educação, podendo partir da 

realidade em que o educador encontra-se inserido, circunstâncias políticas, conhecimentos, 

compreensões, hipóteses e outras ocasiões formadoras do cotidiano. 

Esta pesquisa foi realizado com base em fontes bibliográficas, organizados a partir de 

material coletado em livro, revista acadêmica, com teóricos os quais trabalham a questão aqui 

abordada, que forneceram contribuições teóricas bastante significativas para a fundamentação do 

estudo em questão. O desenvolvimento do professor na formação continuada é um campo amplo 
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que requer uma visão ampla do espaço de aprendizagem com concepções e práticas culturais, 

políticas e educacionais.  

O processo de aprendizagem traduz a maneira como os seres adquirem novos 

conhecimentos, desenvolvem competências e mudam o comportamento. Trata-se de um 

processo complexo que, dificilmente, pode ser explicado apenas através de recortes do 

todo (ALVES, 2007, p. 18). 

Num campo mais restrito, são necessários os entendimentos de escola, professor e de formação 

de professores, temática que queremos refletir com referência à formação continuada dos 

professores em serviço. 

Há dificuldade em associar a teoria com a prática nos cursos de formação; nestes, 

aprende-se teorias educativas, sociológicas, psicológicas e filosóficas e, no entanto, 

ignoram o cotidiano escolar. Isso é observável no impacto que os professores sofrem no 

início de carreira, ao encarar a realidade da escola e da sala de aula (ALVARADO-

PRADA, 1997, p. 371). 

 

A formação continuada é entendida como a preparação dos futuros professores, que 

muitas vezes não compreende  e não valoriza a importância que tem pra sua profissão.  como 

uma expansão do conhecimento já adquirido. Um dos grandes desafios do coordenador 

pedagógico em trabalhar com professores que já atuam dentro da educação  a mais tempo, que 

não enxergam a formação continuada como uma necessidade, que busca atende às cobranças do 

cotidiano da profissão de educador. Para isso torna-se necessário construir conhecimentos novos 

a partir do que já se conhece, transformando as práticas dos professores em aprendizado coletivo 

através da interação da formação continuada entre os docentes. “A incorporação dessas relações 

depende de fatores históricos de cada pessoa, de fatores sociais cujas interações acontecem nos 

diversos contextos da cultura humana, das teceduras dessas relações de que cada pessoa e os 

coletivos fazem parte” (ALVARADOPRADA, 2008, p. 371). 

Diante desse contexto o coordenador pedagógico precisa levantar temas que possa 

colaborar na construção de pensamentos e aprendizados, que contribua para a formação 

continuada no desenvolvimento individual e coletivo dos educadores que seu desenvolvimento 

sejam conscientizados das obrigações e direitos dos educadores que atuam em diferentes níveis 

de desenvolvimento educacional. 

Em sua função “mediadora”, “articuladora”, “catalisadora” e como “elemento agregador” 

torna o coordenador pedagógico um construtor de sentidos voltados para as situações 

educativas. Em sua ação formadora docente, demonstra a sua personalidade, expõe suas 

ideias, saberes, leituras e conhecimentos no decorrer das atividades desenvolvidas nos 

encontros de horário complementar. O coordenador pedagógico é um “artesão” 

reconstruindo permanentemente seus saberes, nas relações travadas entre os demais 
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membros da comunidade escolar (CHARLOT, 2005, p. 22). 

 

Sabemos que o coordenador ocupa várias funções na escola, tornando-o um construtor, 

formador de sentimentos e opiniões voltados para as situações educativas, demonstrando-se um 

mediador entre causas conflitantes. 

De acordo com relatos apresentados no texto pesquisado percebemos que o coordenador 

pedagógico precisa articular e ampliar no processo de formação continuada com o objetivo de 

despertar nos educadores o interesse por sua formação além de outras questões que abrangem as 

dinâmicas de trabalho nas horas atividades disponibilizadas para os professores. O papel do 

coordenador na formação contínua dos docentes deve levar em consideração uma boa 

convivência diária com o grupo de professores que trabalham na escola, buscando através da 

observação avaliar o compromisso de cada educador procurando saber quais são as suas 

necessidades e limitações. 

Nos encontros semanais de formação continuada o coordenador pedagógico será um 

mediador entre o conhecimento e os educadores, buscando através de conversa em grupo, 

conhecer as dificuldades de cada educador, os problemas que ocorrerem em sala de aula, das 

necessidades existentes, assim como a elaboração de atividades que iria colaborar para o 

educando em sala de aula.  

Em sua função “mediadora”, “articuladora”, “catalisadora” e como “elemento agregador” 

torna o coordenador pedagógico um construtor de sentidos voltados para as situações 

educativas. Em sua ação formadora docente, demonstra a sua personalidade, expõe suas 

ideias, saberes, leituras e conhecimentos no decorrer das atividades desenvolvidas nos 

encontros de horário complementar. O coordenador pedagógico é um “artesão” 

reconstruindo permanentemente seus saberes, nas relações travadas entre os demais 

membros da comunidade escolar (CHARLOT, 2005, p. 22). 

 

Umas das atividades relacionadas à formação continuada tem sido o valor das dinâmicas 

de grupo. Elas têm contribuído como instrumento que visa fortalecer as relações afetivas entre o 

grupo como parte da formação continuada. As dinâmicas auxiliam nos estudos servindo para 

introduzir assuntos a ser tratado nas reuniões pedagógicas.   

  O valor dado às dinâmicas propostas procura praticidade nas atividades de forma a 

transformá-las em material pedagógico do professor. O processo de formação contínua do 

educador, requer estudo na utilização da pesquisa teórica e práticas concretas, sendo capazes de 

propiciar o seu desenvolvimento profissional e pessoal, devendo prepará-lo para a concretização 
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do trabalho em sala de aula.    

Podemos, então, definir a formação contínua como sendo o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos professores em exercício com objetivo formativo, realizadas 

individualmente ou em grupo, visando tanto ao desenvolvimento pessoal como ao 

profissional, na direção de prepará-los para a realização de suas atuais tarefas ou outras 

novas que se coloquem (Garcia, 1995) 

A pesquisa requer conhecimentos específicos para a docência dando ao docente a 

sustentação ao trabalho em sala de aula. Torna-se resultado das articulações entre a formação 

continuada e a qualidade ensino aprendizagem. O embasamento entre a formação e a qualidade a 

onde esse processo se realiza deve valorizar o trabalho do educador como sujeito das 

modificações que ocorrem em sala, no espaço escolar. 

O coordenador precisa resgatar o papel de educador dos professores, mediante a 

importância e a valorização dos seus conhecimentos das experiências vivida em sala, das 

reflexões individual e coletiva do aprendizado, da ação, possibilitando a construção de novos 

saberes na edificação do conhecimento através do trabalho coletivo e individual valorizando a 

liberdade, autonomia e o pleno exercício da cidadania. 

 A pesquisa realizada para a conclusão deste trabalho foi gratificante devido a 

aquisição de conhecimento que tivemos, os autores estudados para a realização dessa escrita 

demonstraram  um grande conhecimento a respeito do assunto aqui abordado, deixando bem 

claro a importância da formação continuada dos professores e a responsabilidades e seriedade da 

formação continuada realizada dentro das escolas pelos coordenadores pedagógicos. Sendo um 

membro que precisa ter uma visão ampla dos problemas e conflitos existentes na escola, 

tornando-se indispensável à boa formação dos docentes.  Concluímos que para um bom 

funcionamento escolar bem organizada humanamente e pedagogicamente torna-se necessário á 

intervenção do coordenador pedagógico  bem preparado, que consiga resgatar o papel de 

educador ainda em início de carreira e aqueles com formação de vários anos, para isso o 

coordenador pedagógico precisará  trabalhar mediante a valorização da boa convivência diária 

com boas relações interpessoais com todo o grupo que trabalham no mesmo  espaço escolar. 

CANDAU, V.M.F. Universidade e formação de professores: que rumos tomar? In.  (Org.). 

Magistério construção cotidiana. 5 ed. Petrópolis, Vozes, 2003. c.2 30-50p. 

RPD – Revista Profissão Docente, Uberaba, v.7, n. 16, p. 110-123 , ago/dez. 2007 – ISSN 

1519-0919. Revista Diálogo Educcional., Curitiba, v. 10, n. 30, p. 367-387, maio/ago. 2010. 
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RESUMO: O presente texto traz relato sobre como o coordenador pedagógico deve receber a família na escola. E 

também é tarefa do coordenador pedagógico estar atento a todo o cotidiano escolar para saber informar aos pais a 

respeito de seus filhos na visita da família na escola.  Está escrita partiu de um estudo bibliográfico, através de uma 

discussão em sala de aula na disciplina de “GESTÃO E COORDENAÇÃO DO TRABALHO NA ESCOLA ”... e 

tem como objetivo apresentar ao leitor uma das tarefas da função do coordenador pedagógico além de ser 

responsável em acompanhar o trabalho do professor auxiliando na preparação dos planejamentos, observando e 

acompanhando o processo de ensino e aprendizagem dos docentes e discentes. Também seu papel em acompanhar 

as Famílias ou os responsáveis dos alunos que pertencem a determinada unidade escolar. Assim concluímos que o 

coordenador pedagógico estabelece uma função de grande importância no âmbito escolar para que o processo de 

aprendizagem dos alunos e o processo do seguimento da formação continuada dos professores sejam completas, 

bem como as relações de Escola X Família. 

 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Família na Escola; Diálogo; Escola. 

 

O coordenador Pedagógico tem sua função em acompanhar e coordenar todas as 

atividades relacionadas com o processo de ensino aprendizagem do educando. Assim, ele pode 

auxiliar o docente a ajustar as situações didáticas para os saberes de seu grupo de alunos, 

cumprindo com o dever e suas tarefas cotidianas. Será através dele que os familiares saibam que 

os professores participam de formação continuada e que as situações didáticas são planejadas e 

revisadas exaustivamente pela equipe escolar para que cumpram seu papel, essas atitudes e ações 

são necessárias e podem ajudar a estabelecer o vínculo entre coordenadores pedagógicos e a suas 

tarefas com família. 

 Sabemos que a presença dos pais em relações de ensino aprendizados dos filhos está cada 

dia mais ausente, não somente devido à falta de tempo que os pais não se disponibilizam, mas as 

vezes pelo próprio desinteresse de muitos. Diante dessa situação a escola espera e sofre com a 

ausência dessa parceria que na grande maioria dos pais isso acaba tornando uma situação 
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conflituosa.  

O coordenador pedagógico precisa estar atento a isso ele precisa além de cumprir com 

suas tarefas diante dos pais; necessita também auxiliar e trabalhar em parceria com o Professor, 

pois este é quem deve transferir conhecimento ao aluno, além de manter a preocupação em 

satisfazer o ensino-aprendizado do aluno perante a família ele também deve se manter atento as 

demais tarefas de seu cotidiano. Segundo Orsolon (2001, p. 19): “ação intencional, em conexão 

com a organização e gestão escolar e um trabalho coletivo, integrados com os autores da 

comunidade”.  

Com a participação constante dos pais o coordenador pedagógico irá identificar em que 

modelo educativo que cada aluno está inserido, pois a escola através do coordenador e corpo 

docente atua como autores e abre espaços para um diálogo formal com a comunidade, fazendo 

assim com que se permeiam ideias para atingir seus objetivos em vários aspectos.  Dessa forma 

relata Szymanski (2001, p. 65), que seria o desejo de todos os coordenadores pedagógicos atuais 

que se tenha a possibilidade de haver famílias com o modelo “Simbiossinérgetico” (símbio – 

associação durável e reciprocamente proveitosa entre dois ou mais seres vivos; sinergético – 

correspondendo aos recursos das pessoas e à ação coordenada de muitos).  

(...) respeitam os deveres e direitos de pais e filhos, partilham responsabilidades 

cotidianas, desenvolvem uma consciência social (além das paredes da casa), trocam com 

os filhos suas experiências, emoções e sentimentos, explicam a consequências das ações 

das crianças, reconhecem seus próprios erros. (SZYMANSKI, 2001, p. 65). 

Com esse modelo de Família há valorização da interdependência, da reciprocidade e da 

cogestão, fazendo assim com que a tarefa do coordenador seja mais bem compreendida e 

realizada, pois as famílias se fariam presentes na vida dos alunos e assim completaria o quadro 

para ensino-aprendizado dos mesmos. Portanto o diálogo entre pais e corpo docente atuante, 

agrega assim a verdadeira parceria no coletivo da escola, pois seria uma construção de 

conhecimentos com a articulação de diferentes atores desta organização. 

 Os métodos utilizados neste texto foi uma pesquisa bibliográfica na intenção de apresentar 

ao acadêmico as diversas possibilidades que um coordenador pedagógico pode usar para manter 

uma boa relação com a família e assim trazê-la para dentro do ambiente escolar. Visando buscar 

meios de como o coordenador pode estar trabalhando diferentes assuntos com a família, fazer 

práticas pedagógicas semanais ou mensais na perspectiva de relacionar qual meio de diálogo será 

mais viável em cada situação apresentada, mostrando que a prática do coordenador muitas vezes 
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é desviada por pautas semanais que acontecem no dia a dia da escola nesta perspectiva o 

coordenador acaba desviando o seu foco de trabalho e deixando a mercê o seu verdadeiro cargo.  

O Projeto Pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim 

como a explicitação de seu papel social e a clara definição de caminhos, formas 

operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o processo 

educativo. Seu processo de construção aglutinar crenças, convicções, conhecimentos da 

comunidade escolar, do contexto social e científico, constituindo se em compromisso 

político e pedagógico coletivo. Ele precisa ser concebido com base nas diferenças 

existentes entre seus autores, sejam eles professores equipe técnico - administrativa, 

pais, alunos e representantes da comunidade local. É, portanto, fruto de reflexão e 

investigação (VEIGA, 2005, p.9). 

Neste caso o coordenador pode verificar as formas que serão atribuídas neste assunto e 

dará atenção exclusiva para orientações educacionais de como trabalhar com os pais, e 

preparando os professores para este momento também e assim cuidar de que os pais sempre 

estejam a par da vida educacional de seus filhos. 

 A teoria estudada em sala de aula na faculdade comparada com a prática do estágio 

supervisionado nos fez refletir e perceber justamente o quanto o coordenador se desvia das suas 

funções não conseguindo realizar a sua verdadeira função. Diante deste contexto foram 

mostradas algumas formas que o coordenador pedagógico pode usar para trazer a família e 

inseri-la dentro das práticas pedagógicas escolares, e assim ter de ganhar o apoio dos pais em 

parceria como o processo ensino aprendizagem de seus filhos.   

Muito se foi falado do papel e das atribuições do coordenador pedagógico, onde  a 

prioridade deve ser de desenvolver atividades de formação continuada, desenvolver atividades 

que norteiam os professores com dificuldades no desenvolvimento do educando e para mostrar 

aos professores que eles não estão sozinhos e de que a presença do coordenador é para auxiliar 

no cotidiano da vida escolar, no apoio com os familiares, de sempre está disposto atender a 

família para contribuir com o desenvolvimento e o comportamento do educando no campo 

escolar e com esse apoio os professores podem compartilhar as dificuldades que os rodeiam. 

[...] em seu papel formador, oferecer condições ao professor para que aprofunde sua 

área específica e trabalhe bem com ela, ou seja, transforme seu conhecimento específico 

em ensino. Importa então destacar dois dos principais compromissos do CP: com uma 

formação que represente o projeto escolar [...] e com a promoção do desenvolvimento 

dos professores. Imbricados no papel formativo, estão os papéis de articulador e 

transformador (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 230). 

O coordenador tem um papel importantíssimo na vida profissional dos professores, é 

nítido que suas funções devem priorizar sempre o aprendizado do educando e o atendimento com 

os mesmos, para que assim a escola seja um ambiente transformador de aprendizagem. 
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Compreende-se que essa não é a realidade da maioria dos coordenadores, sabemos que 

ele desenvolve uma multiplicidade de funções que não faz parte do seu papel e que por muitas 

vezes no dia a dia escolar faz com que deixe de lado suas atribuições que se julgar ser importante 

e que deveria ser priorizado, para atender outras demandas corriqueiras da escola, deixando de 

lado sua prática pedagógica. 

 Durante a realização do estágio tivemos a oportunidade de observar e acompanhar a 

rotina do coordenador pedagógico e podemos constatar  que  realmente tudo isso acontece, que 

se não fosse os embasamentos teóricos e os conhecimentos adquiridos na vida acadêmica, 

poderíamos falar que o coordenador pedagógico não exerce sua função corretamente, por muitas 

vezes o coordenador não consegue se quer auxiliar aos professores porque está ocupado 

resolvendo os conflitos que permeiam o funcionamento da escola e não sobra tempo para as suas 

atribuições.  

 Concluímos que o coordenador pedagógico exerce várias funções importantes no 

ambiente escolar uma delas é de  aproximar as famílias na escola. Sabemos de que quanto mais 

às famílias se envolvem com a educação dos filhos, melhores são os resultados de aprendizagem 

dos alunos. Todas as família tem algo a contribuir com a educação de seus filhos. Quando não se 

tem ajuda da família pode-se e analisar as dificuldades encontradas em sala de aula. Para a 

gestão da escola tem sido muito difícil lidar com certas famílias, pois  deixam a responsabilidade  

de educar em cima da escola.   

A família deve participar na vida do filho acompanhando nas atividades solicitadas pelo 

professor ajudando-os tirar as dúvidas e participando do aprendizado dos mesmos.   

 Os gestores precisam ser os mediadores em articular meios para trazer a família para 

participar mais da vida da escola. Eles devem mostrar a importância e os benefícios dessa 

parceria. A família precisa se sentir bem dentro do ambiente escolar, ela não pode ser convidada 

apenas em momentos que surgiu algum problema como seus filhos.  

 As reuniões de pais precisam mudar as estratégias, deve ser de momentos de integração e 

de acolhimento em que os pais tenham oportunidades de conhecer sobre o que seus filhos fazem 

e aprendem e em que os professores respondam às suas dúvidas criando um diálogo formal de 

debate e crescimento com os pais. 

VEIGA, llma Passo Alencastro. Perspectiva para reflexão em torno do projeto político 
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RESUMO: O texto a seguir trata de questões  polemicas no dia a dia escolar, a função de coordenador e a 

construção de sua autoridade perante os alunos e os demais colegas de trabalho, o coordenador 

pedagógico agrega responsabilidades que muita das vezes não são cumpridas pelos que exercem a função 

de coordenador às vezes passam o problema pra frente sem resolver, por falta de qualificação ou até 

mesmo falta de comprometimento em alguns casos ficam sem saber o que fazer pelo fato de ser uma 

questão muito delicada de resolver e até preferem passar a questão para a família. 

 

PALAVRA-CHAVE  Autoridade, Valores, Responsabilidade, Comprometimento. 

 

Um dos grandes problemas enfrentados pela escola nos dias atuais seria a dificuldade dos 

coordenadores e outros membros da escola de exercer a sua autoridade, lembrando que 

autoridade não é o mesmo que autoritarismo. Só percebemos a autoridade do coordenador em 

casos de conflitos onde realmente precisa fazer um aluno conter-se diante de algum caso 

conflituoso. 

 A falta de valores explicados e exercidos tanto na família quanto nas escolas é um dos 

grandes obstáculos a serem enfrentado, pois se o sujeito não respeita valores e princípios de 

moralidade não respeitam regras escolares para isso é preciso que a família ande em parceria 

com a escola para melhor funcionamento da escola e melhor formação de seus alunos.  

O maior comprometimento dos professores também contribuiria muito para o melhor 

funcionamento da escola, pois em muitos casos os professores não se esforçam para resolver 

problemas e conflitos dentro da sala, a retirada de alunos de dentro de sala para mandar para 

coordenação resolver conflitos que deveriam ser resolvidos pelo professor em sala de aula vira 

rotina no dia a dia dos alunos assim em muitos casos o professor e a coordenação acabam 

perdendo o respeito dos alunos e sua autoridade como consequência porque acaba com o aluno 
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se acostumando com a situação. 

 

O papel do coordenador pedagógico na construção da autoridade e de valores 

A autoridade é construída a partir de práticas sociais que o sujeito tenha conhecimento, 

valores de ética como respeito, responsabilidade e admiração sendo assim para essa construção é 

preciso que viabilizem a realização de uma educação voltada para a formação ética. 

Diante do assunto discutido entende-se que a autoridade vem acompanhada de alguns 

fatores como já ditos anteriormente, o respeito, admiração e o conhecimento de valores éticos 

perante a sociedade, pois ao contrário do autoritarismo para se ter autoridade é preciso conquistar 

e ganhar seu espaço no campo docente da escola é preciso que os alunos tenham admiração e 

respeito pelo coordenador que deverão ser conquistados por ele através de seus conhecimentos, 

práticas pedagógicas e também o respeito que deve ser recíproco para com aluno .  Segundo 

Hannah Arendt (2000, p. 129).   

A autoridade, com certa frequência, confunde-se com o poder e violência. No entanto só 

se pode conceber a presença de autoridade quando se exclui a utilização de meios 

externos e coerção, pois onde a força é usada a autoridade fracassou. Logo a autoridade 

se contrapõe à coerção física ou à persuasão e se constitui pela hierarquia legitimada 

pelo reconhecimento da competência de quem a exerce. 

 

 O contra ponto para que tudo funcione é preciso que a família dos educandos participe 

desde sempre junta a escola para que o aluno tenha conhecimento dos valores éticos que deve 

seguir e respeitar, atender os princípios de boa convivência com os demais para se viver em uma 

sociedade.            

  A admiração que os alunos têm pelo coordenador pedagógico é um fator que contribui 

para a construção de sua identidade, o sujeito se constitui a partir das ideias e imagens que passa, 

do respeito que tem com os outros, pois só se respeita quem tem respeito pelos outros. Quando 

falamos em respeitar os valores que nos são passados por nossos familiares e culturalmente. A 

imagem que construímos de nós mesmos, se somos competentes ou incompetentes, honestos ou 

desonestos respeitosos ou desrespeitosos, é que vai determinar como construiremos nossa própria 

imagem e a capacidade de nos tornarmos sujeitos autônomos e comprometidos com a formação 

do nosso próximo. 

 

Entendemos mudanças como um processo orientado para um fim, não um processo finito, 
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mas dinâmico e contínuo, em que o questionamento da prática leva a reformulações constantes. 

Dessa forma não se pode falar em mudanças em educação sem a participação e o envolvimento 

de todos, um conjunto, família, professores a escola como um todo, Provocar um constante 

questionamento para melhoria do funcionamento da escola, os professores a tomada de rédeas da 

sala em situações de conflitos a serem resolvidos sem a necessidade de passar responsabilidades 

desnecessária para os superiores e a tomada de atividades que visem uma boa convivência de 

respeito de acordo com as normas exigidas na escola. 

 É preciso enfatizar a importância  da participação da família na escola pois o bom 

andamento da aprendizagem e conduta dos alunos é melhor administrado com a participação do 

responsável tendo consciência e estando a par do comportamento do educando e das regras que 

mesmo precisa construir. Não podemos esquecer também que para uma pessoa ter autonomia e 

construir sua autoridade é preciso que o mesmo tenha uma posição exemplar e de respeito para 

com os outros. 

 

RENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro: 5º ed.  São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000. 

ALMEIDA. Laurinda Ramalho de e Placco, Vera Maria Nigro de Souza (org.) O coordenador 

pedagógico e a questão da contemporaneidade. São Paulo: Edição Loyola, 2011.  
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo relatar sobre a educação escolar indígena no Brasil, e 

acompanhar os principais acontecimentos que a vem construindo, desde o período colonial até a 

atualidade, as práticas de experiências de educação escolar em áreas indígenas e os princípios básicos que 

consolidam um objetivo comum construir a educação como um instrumento de defesa e fortalecimento 

das sociedades indígenas. A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa foi a bibliográfica. 

Uma  pesquisa de campo onde através de entrevistas e coleta de dados na instituição responsável a 

(FUNAI) Fundação Nacional do Índio com pessoas que trabalham na referida instituição.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Escolar; Cultura; Colonizadores. 

 

Pode-se dizer que a história da educação escolar indígena no Brasil tem seu início desde 

os primeiros tempos da colonização, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro e 

encontraram uma civilização nativa. 

Nos últimos anos, os povos indígenas, habitantes do território brasileiro, através de 

muitas lutas vêm conseguindo resgatar  parte de seu patrimônio cultural, e podendo reconstruir 

sua identidade. No dia 5 de Dezembro de 1967, foi criada a FUNAI - Fundação Nacional do 

Índio por meio da Lei nº 5.371, vinculada ao ministério da Justiça que é a principal executora da 

Politica indigenista do Governo Federal.  

A partir de então houve a necessidade de buscar novas leis que amparasse os direitos dos 

povos indígenas, uma das primeiras leis criadas para o fortalecimento dos direitos indígenas foi 

estatuto do índio, Lei nº6001, 19 de dezembro de 1973, que regularizaram suas situações 

jurídicas com o propósito de preservar a sua cultura, essa tinha finalidade de integrá-los na 

sociedade de forma harmoniosa e progressivamente.  

No ano de 1988 com a Constituição Federal houve um momento histórico para os povos 

indígenas do Brasil, nos artigos 231 e 232, a partir de então passaram a ter direito a sua 

organização social, costumes, língua, crença, tradição, direito às terras que ocupavam, tendo a 
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União responsabilidade de demarcação territorial, protegê-los e fazer-se respeitar todos os seus 

bens.   

O trabalho tem como objetivo fazer uma pequena análise sobre os Direitos Humanos, e 

como esses direitos são utilizados para o benefício dos povos indígenas do município de Tangará 

da Serra, tendo como foco para a análise à Educação escolar que esses povos recebem.  

A história da educação dos povos indígenas teve seu início quando os primeiros 

colonizadores chegaram ao Brasil, trazendo as ações educativas dos Jesuítas com seus internatos 

e sua catequese. Desde o início da colonização do Brasil os povos indígenas entram para os 

livros de história da civilização ocidental. Naquela época os povos indígenas desafiavam a 

sociedade europeia que no contato com essa outra cultura tão diferente se questionou: os povos 

indígenas são seres humanos? 

Esses povos passaram a conviver de forma conflituosa com os colonizadores e seus 

descendentes sendo subjugados pela escravidão, pelas doenças, pelas guerras tendo sua 

população drasticamente reduzida.  

A crueldade dos colonizadores contra os povos indígenas foi tamanha que houve a 

necessidade de intervenção da Igreja Católica Romana, o Papa Paulo III publicou a Bula 

Sublimus Dei, em 23 maio de 1537, declarando que os índios, mesmo sendo pagão era gente, 

reafirmado pela Encíclica Veritas Ipsa, em 09 de junho 1537. 

A partir desse momento começa a se pensar, como garantir que os povos indígenas 

tivessem direitos garantidos perante sociedade a qual foram obrigados a conviver, já que na 

primeira fase a missão religiosa promoveu uma educação de desorganização social, a partir do 

ano de 1910, com a criação da SPI (Serviço de Proteção ao Índio) e, posteriormente  é criado a 

FUNAI (Fundação Nacional do Índio) órgão responsável por garantir que os direitos  dos povos 

indígenas  fossem respeitados  perante a sociedade. Compete à FUNAI proteger as terras 

ocupadas pela população indígena, demarcando–as e estimulando desenvolvimento sustentável.  

A constituição de 1988 assegurou aos povos indígenas, o direito de permanecerem 

indígenas, sendo reconhecidos quanto sua organização social, costumes, línguas, crenças, e 

tradições. Ao reconhecer que os povos indígenas poderiam utilizar sua língua materna e seus 

conhecimentos poderiam ser utilizados no processo de afirmação étnica e cultural, seria o 

principal veículo de assimilação e integração. O Art. 210 inciso II “estabelece que ‘o ensino 
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fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada as comunidades indígenas 

também a utilização de suas línguas maternas e processo, buscando valorização cultural do seu 

povo”. 

l. No campo da educação, o Decreto Federal nº26\1991, transfere da FUNAI para o 

Ministério da Educação-MEC a responsabilidade de coordenar as ações da educação escolar 

indígena. Cabendo aos estados e municípios a execução.  Conforme o PCN, 1997, p. 38 é 

necessário “Atribuir aos estados a responsabilidade legal pela educação indígena quer 

diretamente, quer através de delegação de responsabilidade aos seus municípios, sob a 

coordenação geral com apoio financeiro do Ministério da Educação”  

Segundo Bandeira buscar a compreensão dessa ressignificação da educação escolar no 

grupo indígena, em seu movimento é muito importante, pois esse conhecimento oferece matéria- 

prima para se pensar e  propor a formação de professor índios como política da diferença.  Uma 

das fontes privilegiadas dessa busca são as vozes dos índios a cerca do que pensam é do que 

esperam da educação escolar (1997, p. 38). 

A Lei 9.394\ 1996 estabelece as bases da educação nacional é no Título VIII, das 

disposições Gerais, em seus Art. 78 e 79 dispõe que o sistema de ensino da União 

desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação 

escolar bilíngue e intercultural, bem como apoiará técnica e financeiramente os sistemas 

de ensino. 

A LDB deixa claro que a educação escolar indígena deverá ter tratamento diferenciado às 

demais escolas dos sistemas de ensino dando total liberdade para as escolas indígenas definiram 

suas práticas de acordo com suas particularidades seu Currículo.  

A Lei nº 10.172 de 2001 e revisada pela Lei 2015 aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE) diretriz objetivo e metas da educação escolar indígena. Os objetivos e as metas previstas 

no Plano Nacional destaca a Universalização da oferta de programas educacionais aos povos 

indígenas, para o ensino fundamental dando autonomia para as escolas tanto no Projeto Político 

Pedagógico quanto aos recursos financeiro,  garantido a participação das comunidades indígenas 

nas decisões relativas ao funcionamento dessas escolas.  

O Plano também estabelece programas de formação continuada para professores 

indígenas.  A União junto com os demais sistemas de ensino e com a sociedade civil, devem 

promover avaliação periódica, tanto nos estados quanto nos municípios, tendo como base o 

Plano Nacional de Educação para elaborar seus planos decenais correspondentes.      
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A educação escolar dos povos indígenas é um assunto que vem sendo discutido  e 

questionado desde período colonial até os dias atuais, esses questionamentos vêm tanto do lado 

dos povos indígenas como também pela sociedade em geral. Esse assunto ultrapassa o setor 

educacional como também abrange setores da política e vida civil. Por mais que as mudanças 

ocorram no passar dos tempos mesmo assim continua as dúvidas sobre o tema. Com o objetivo 

de civilizar os povos indígenas no Brasil, as educações indígenas foram usadas como ferramenta  

luso “sendo usado como adestramento cultural”, mas mesmo com as mudanças sofridas ainda 

conseguimos perceber heranças do período colonial.   

Muitas foram às dificuldades encontradas para a implantação de uma educação escolar 

indígena como a falta de recursos, assim como também meios financeiros. O MEC tem que estar 

criando matérias didáticas que são específicos para cada aldeia, mais como tudo no Brasil não 

acontece como está no papel esse material é escasso, ainda hoje são usados matérias da educação 

tradicional em algumas aldeias onde os índios acabam sendo obrigados a se adequar a uma 

educação estranha totalmente da realidade vivida. 

Apesar de ocorrem alguns problemas tiveram avanços reais em relação à educação dos 

povos indígenas, por muito tempo a alfabetização  em escolas indígenas era feita por professores 

que não pertenciam à aldeia não possuíam conhecimento das línguas nativas assim como 

também a cultura desses povos.  Com o passar dos anos surge à figura do professor indígena que 

além de possuir o papel de educador também vem com papel de líder político dentro da 

comunidade. E é esse professor que tem o dever de conscientizar a importância do valor 

educacional, assim acaba fortalecendo ainda mais a cultura tradicional do seu povo. 

 Ainda há muitas dificuldade referentes a educação de povos indígenas ainda assim são 

percebidos inúmeros avanços nesse tipo de educação. Esses tipos de avanços foram descrito no 

trabalho de Gersem Luciano, “Hoje a comunidade indígena vê a educação como um importante 

instrumento para se afirmar na ética da sociedade brasileira, mas ainda há muito a ser feito para 

que essa educação consiga atingir todas as necessidades da comunidade, com o passar do tempo 

essa educação vem se tornando uma realidade concreta.  

 

BOTH, Sérgio José. DA ALDEIA A CIDADE: estudantes indígenas em escolas urbanas. 1º 

ed. Cuiabá: Ed UFMT, 2009. 
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O ENSINO DE BIOLOGIA POR MEIO DE AULAS PRÁTICAS NA 

ESCOLA ESTADUAL VEREADOR RAMON SANCHES MARQUES 

Áquila Pereira da Silva
i
; 

Jean Cesar Simão do Satos
1
; 

Grazielle Schmidt
ii
; 

Rogério Añez
iii
 

Josué Ribeiro da Silva Nunes
3
 

 

RESUMO: O ensino de Ciências Biológicas encontra dificuldades para ser feito de maneira efetiva 

devido a conteúdos abstratos, as aulas prática vêm para tentar sanar essas dificuldades que alguns alunos 

podem apresentar. A implementação de aulas práticas, com o auxílio de bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), como complementação de aulas teóricas, visa a 

contextualização do conteúdo educacional com a vivência dos alunos, tendo como finalidade de promover 

um ensino, cada vez mais inclusivo e democrático. Para o ensino de Morfologia Vegetal foi proposto a 

prática em laboratório de visualização, identificação e exposição do conhecimento gerado pelos próprios 

alunos. A partir da utilização prática dos conteúdos teóricos trabalhados em sala, os alunos puderam 

aperfeiçoar e absorver de maneira mais efetiva esses conhecimentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Ensino; Botânica.  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do campus de 

Tangará da Serra, do curso de Ciências Biológicas conta com trinta (30) alunos bolsistas, 

divididos em três escolas estaduais. A Escola Estadual Vereador Ramon Sanches Marques, onde 

a prática foi realizada, conta com a presença de sete (7) bolsistas, estes acompanham os 

professores de sala de aula e tem como objetivo compreender o dia-a-dia de uma escola e 

contribuir de maneira positiva no processo de ensino-aprendizagem, além de ser parte integrante 

na formação do aluno e aluna de graduação.  

A forma trabalhada pelos alunos do Programa de Iniciação à Docência para atingir o 

objetivo de ensino de maneira mais eficiente, democrática e inclusiva é através de palestras, 

minicursos, aulas prática extra e intra escolar. Segundo Lima e Garcia (2011), as aulas práticas 

têm como objetivo atrair e prender a atenção dos alunos no conteúdo trabalhado, bem como 

desenvolver o pensamento crítico e fazer com que os estudantes não sejam meros expectadores 

do processo de ensino-aprendizagem. Os alunos, na prática, acabam por participar mais 

efetivamente da aula e, com o auxílio do professor, constroem seu próprio conhecimento 

científico. Dessa forma, os bolsistas do PIBID engajam seus trabalhos auxiliando o docente de 
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sala de aula e oportunizando aulas práticas sobre cada assunto abordado no plano de atividades 

da escola. 

Segundo Reginado (2012), percebe-se no ensino de Biologia uma grande dificuldade por 

parte do educando em relacionar os conteúdos ministrados em sala com sua realidade, a 

realização de aulas práticas, representa uma excelente alternativa que busca estabelecer a eficaz e 

indissociável relação com a teoria, uma vez que integralizando esses dois métodos pode-se 

chegar a um maior nível de compreensão. O desenvolvimento de práticas nas aulas de Biologia 

vem para combater essa não significação dos conceitos estimulando a experimentação, o 

desenvolvimento crítico e inicializando, em nível escolar, a alfabetização cientifica dos alunos. 

O Presente trabalho teve por objetivo promover de forma prática, prazerosa e instigante a 

construção do conhecimento e a significação dos conceitos científicos e teóricos de Morfologia 

Vegetal. 

A professora de Biologia da escola em conjunto com os Bolsistas do PIBID, Campus 

Tangará da Serra, executou atividades práticas sobre Morfologia Vegetal. A docente trabalhou 

com as turmas do segundo ano do ensino médio, no laboratório de Ciências da E. E. Ver. Ramon 

Sanches Marques. O conteúdo trabalhado seguiu o planejamento anual da escola, tratando do 

estudo das estruturas vegetativas e reprodutivas. 

A abordagem prática no laboratório foi dividida em dois momentos. No primeiro, foram 

trabalhadas as partes vegetativas (Raiz, caule e folha), e para isso, cada aluno recebeu um 

questionário contendo perguntas sobre as partes das plantas. Estes foram levados ao laboratório 

de biologia da escola, onde identificaram as estruturas morfológicas conforme o questionário. 

Em um segundo momento os alunos trouxeram exemplares de flores (parte reprodutiva). 

Cada discente recebeu uma folha sulfite onde deveriam dissecar as flores e fixar suas peças 

(filete, antera, pétala, receptáculo, sépala, estigma estilete, ovário e pedúnculo) e realizar a sua 

devida identificação. Para a fixação das estruturas florais na folha de papel foi utilizado fita crepe 

e para a realização do corte foi utilizado lâmina de barbear, sendo eles realizados pela professora 

e os bolsistas do PIBID. O resultado da aula prática confeccionado pelos alunos foi exposto no 

mural da escola. 

O modelo de ensino tradicional, ainda muito utilizado por educadores nas escolas de 

Ensino médio, onde não há o uso das diversas ferramentas educacionais disponíveis e o 
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conhecimento é tratado como um conjunto de informações que simplesmente é passado para os 

alunos, que são vistos como meros ouvintes e o processo de ensino e aprendizado nem sempre 

resulta em um desenvolvimento crítico e educacional efetivo É por meio de aulas diferenciadas, 

que buscam o aprendizado de forma democrática e efetiva, que os bolsistas do programa se 

engajam.  

O desenvolvimento de aulas práticas vem ocorrendo com frequência na escola Ramon 

Sanches, através da interação entre a professora supervisora e os bolsistas do PIBID. Busca-se 

sempre desenvolver atividades diferenciadas que contribuam positivamente para o processo de 

ensino e aprendizagem, fazendo uma relação entre teoria, prática e realidade dos estudantes.   

Ministrar conteúdos relacionados a botânica sempre foi um desafio por diversos motivos, 

dentre eles temos a falta de motivação demonstrado pelos alunos sempre quando um conteúdo é 

apresentado, podendo esse desinteresse ser consequência da falta de relação existente entre os 

humanos e as plantas (seres estáticos), diferente do que acontece com os animais onde o interesse 

é maior visto o aumento da interação. Essa problemática tem sido investigada por diversos 

pesquisadores. (Menezes et al., 2009).  

Conforme o questionário, os alunos identificaram os variados tipos de raízes (pivotante, 

fasciculada, tuberosa, respiratórias, raízes-suporte, aéreas e sugadoras), caules (aéreos, 

subterrâneos, tronco, estipe, colmo cheio e/ou oco, trepador, estolho, bulbos, cladódios) e folhas 

(pecíolo, limbo simples, limbo composto, nervura principal, nervura secundária, brácteas) e 

através da dissecação e identificação de peças florais feito de maneira prática, com posterior 

exposição dos resultados no mural da escola, os alunos apresentaram um maior engajamento e 

disposição de realizar as atividades propostas, tal fato se embasa no prazer, na curiosidade e nos 

questionamentos feitos durante a aula prática à professora titular e aos bolsistas.    

Através da utilização de práticas que venham complementar o ensino teórico feito em 

sala de aula, é possível tornar o ensino de Ciências Biológicas mais atrativo, instigante e 

integralizador entre os mais diferentes alunos. Através do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) a possibilidade de formação de futuros professores capacitados a 

outras práticas de ensino, que não a tradicional, é possível e de suma importância para que a 

educação possa abranger toda uma heterogeneidade apresentada pelos estudantes.    
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O LUDICO COMO PRÁTICA PEDAGOGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

RAMPIM, Valdinéia Estavão
 50 

neiameell@hotmail.com  

 

RESUMO: O lúdico é parte integrante do mundo infantil da vida de todo ser humano. Os jogos e 

brinquedos fazem parte da infância das crianças, onde a realidade e o faz de conta intercalam-se. As 

brincadeiras passam a serem atividades de ensino que permitem colocar uma ação, um pensamento, 

buscando novos conhecimentos. O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim, 

de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância. Pode-se dizer que a 

atividade lúdica funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais, 

portanto a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à aprendizagem, o desenvolvimento social, 

cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental.  

 

Palavra Chave: Criança, Ludicidade e Alegria 

 

A ludicidade é um grande laboratório para o desenvolvimento integral da criança, e 

merece atenção dos pais e dos educadores, pois é através das brincadeiras que a criança descobre 

a si mesmo e o outro, além de ser um elemento significativo e indispensável para que a criança 

possa aprender com prazer, funciona  como exercícios úteis e necessários à vida. 

O lúdico como metodologia pedagógica  favorece o desenvolvimento infantil e a 

obtenção de conhecimentos de forma prazerosa e significativa. O trabalho pedagógico 

desenvolvido embasado nesta prática deve se ater para uma sociedade complexa e diversificada, 

promovendo assim a inserção social construtiva, desenvolvendo na criança sua autonomia, 

identidade, espírito de cooperação e solidariedade com os demais, não apenas dentro da escola, 

mas também fora dela. 

É importante destacarmos aqui que a brincadeira não é um mero passatempo. Ela 

contribui para o desenvolvimento das crianças, promovendo o processo de socialização e de 

descoberta do mundo.  

O processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil implica oportunidades e 

situações educativas que vão além dos cuidados assistenciais. Para isso é preciso que o professor 

tenha segurança e autoridade desde o maior até o menor acontecimento dentro de sua prática. 

Sendo assim, a “brincadeira” é uma forma da criança aprender imaginando, criando e 
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construindo sua visão de mundo. Nós educadores  devemos nos colocar como mediadores, para 

garantir que a aprendizagem passe a ser algo atrativo e prazerosa. Dessa maneira, a criança irá 

perceber  que o aprendizado é uma brincadeira que constrói o saber, despertando o  interesse pela 

mesma e desenvolvendo o gosto por descobrir novos conhecimentos, imaginando, fantasiando, 

brincando e criando novas formas de aprendizagem e construção de mundo. 

 

Algumas considerações sobre a importância das atividades lúdicas para as crianças a 

Educação Infantil 

 

O processo de desenvolvimento e aprendizagem infantil implica oportunidades e 

situações educativas que vão além dos cuidados assistenciais. “A atividade lúdica é o berço 

obrigatório das atividades intelectuais da criança sendo por isso, indispensável à prática 

educativa” (Piaget, 1998). Deste modo, os objetivos que comtemplam a Educação Infantil, 

precisam priorizar a valorização dessas oportunidades educativas, fundamentando se na crença 

de que a criança é um ser ativo na edificação do seu conhecimento, que aprende a partir das 

ações, reflexões e interações com o adulto, com outras crianças e com o ambiente. 

 O profissional da educação infantil, tem como papel preponderante de propiciar às 

crianças uma educação de qualidade que as ajudem a entender e superar a realidade em que 

vivem, criando no espaço escolar uma atmosfera democrática que respeite, valorize, promova a 

diversidade e que conduza ao bem estar emocional e físico das crianças,  promovendo e 

estimulando a criatividade, curiosidade e o desenvolvimento da autonomia crítica, ética e social 

destas crianças, valorizando, partilhando e respeitando a brincadeira e a ludicidade, tão 

necessária para a constituição e a afirmação do sujeito criativo e fazedor da sua história.  

 O professor precisa ter uma atitude crítica perante os alunos conhecendo seus limites e 

possibilidades, respeitando as características, o ritmo, as necessidades e possibilidades de cada 

criança, nas diferentes faixas etárias. Quanto às dificuldades e dúvidas encontradas deve 

enfrentar os problemas expondo a seus colegas e à equipe pedagógica quando necessário, 

verificando se suas propostas estão sendo visivelmente entendidas pelos alunos, para isso é 

preciso que o professor tenha segurança e autoridade desde o maior até o menor acontecimento. 

 Sendo assim, compreende-se que as práticas educativas lúdicas favorecem o processo de 
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ensino-aprendizagem, proporciona a criança maior rendimento na educação e promove a 

interação de forma espontânea, na qual os jogos e brincadeiras podem transmitir noções de 

conceitos e conhecimentos utilizando-se de recursos alternativos que estejam inseridos no 

contexto social de vivência da criança como forma de relacionar a realidade da mesma com 

habilidades que possibilitem uma aprendizagem significativa.  

 A ludicidade é um estímulo para o educando, pois  estimula  várias áreas do 

desenvolvimento infantil, como os aspectos: cognitivo , motor  e afetivo, mobilizando para 

diferentes formas de aprendizagem. A prática pedagógica mediada por atividades lúdicas, torna-

se  essenciais dentro da educação infantil, e faz se através de um planejamento, que organize 

adequadamente  o espaço e o tempo estimulando a brincadeira em função dos resultados que 

deseja alcançar.  

 Ao desenvolver um ambiente estimulante o professor oportuniza a descoberta, a 

imaginação através do brincar no processo educativo. O ato de brincar no ambiente educativo 

não é um mero passatempo, mas um instrumento de desenvolvimento para a criança, portanto 

brincar é tão importante para a criança como trabalhar é para o adulto. 

 

 

PIAGET, J. A. A psicologia da criança. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,1998. 
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O LÚDICO E A TECNOLOGIA 
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Rosane Brezolin Dezengrini, rosane_eveline@hotmail.com; 

Ms. PRISCILLA BASTOS MATTOS BIASUZ, priscillabiasuz@gmail.com. 

 

 

RESUMO: O lúdico é um instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem em todas as etapas, 

mas na educação infantil torna-se mais evidente, já que as crianças apresentam necessidade de brincar, 

explorar e interagir. O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão para as crianças, mas 

como algo essencial no desenvolvimento físico, mental e social, sendo um recurso necessário para 

construção de novas aprendizagens. Hoje com o avanço tecnológico os meios digitais apresentam ser 

mais atrativos para as crianças, desta forma os profissionais da educação precisam buscar estratégias para 

conquistar os alunos e estimulá-los a práticas saudáveis, como as atividades lúdicas, dentro e fora da 

escola. Esta pesquisa contribuirá para novos estudos relacionadas ao tema e ainda para toda comunidade 

escolar, já que enfatiza a importância do lúdico em nossa sociedade, principalmente na educação infantil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Crianças; Educação Infantil.  

 

Vivemos uma época em que a tecnologia avança aceleradamente e isso tem provocado 

mudanças no cenário infantil. Sabe-se que o lúdico é um instrumento facilitador no processo de 

ensino- aprendizagem em todas as etapas da educação, mas sendo a educação infantil a base da 

formação sócio educacional de toda pessoa, o lúdico se constitui num recurso pedagógico 

indispensável, trazendo à criança a oportunidade de expressar, interagir e socializar por meio dos 

jogos e brincadeiras. 

A escola hoje passou a receber uma nova geração de alunos digitalizados, ou seja, "nativos 

digitais", diferentes dos alunos de geração anteriores, portanto o processo de ensino- 

aprendizagem deverá levar em conta tais tecnologias já utilizadas pelas crianças.  Cabe a escola a 

tarefa de auxiliar os alunos na construção de conhecimentos críticos e reflexivos, dando a 

possibilidade de distinguir a veracidade das informações, bem como trazer forma de usa-la 

criticamente no seu cotidiano (HAETINGER, 2009, p.3). 

Segundo Maria et al. (2009, p.17) o profissional responsável e entendedor dos conceitos da 

ludicidade com certeza planejará situações lúdicas principalmente na educação infantil, 

proporcionando as crianças vivencias que somarão para outras aprendizagens. Neste contexto 

Bonfim e Pereira (2016) complementam que uma proposta lúdica exige dos profissionais um 

olhar cuidadoso a fim de construir um caminho pedagógico seguro. 
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Incentivar as crianças a prática do lúdico é fundamental, contribui desta forma para o 

desenvolvimento da imaginação e interpretação. Sabe-se que o ambiente familiar restringe esta 

atividade devido à sujeira, bagunça e gritaria, outro fator, é a correria do dia a dia dos pais que 

não possibilita a participação ativamente com os filhos nos momentos lúdicos, sendo assim, a 

escola torna-se o único ambiente que ainda oportuniza a pratica da ludicidade (ARRABA et al., 

2014, p.268). 

Maria et al. (2009, p.12) destaca que são muitas as escolas que não trabalham com a devida 

importância na educação infantil os aspectos da ludicidade, não valorizando a fantasia, a 

criatividade, pois a ideia de lúdico nessas escolas se baseiam apenas na instrumentalização, 

visando a “consciência bancária”. Diante disso Haetinger (2009, p.24) comenta sobre a 

importância de os professores compreenderem por que as crianças brincam e como brincam e 

qual a contribuição dos brinquedos e brincadeiras no espaço escolar. 

 As instituições de educação infantil precisam garantir às crianças as necessidades básicas, 

mas também a troca de interações, direitos e deveres, respeitando sua subjetividade (BORBA, 

2007, p.14). Dessa forma o ambiente escolar necessita estar recheado de atividades que 

proporcione tais benefícios tanto para a aprendizagem como para a saúde dos pequenos, pois a 

criança hoje brinca menos que no passado, sendo assim estão mais vulneráveis ao 

desenvolvimento da obesidade.  Diante disso, a escola deve promover práticas educativas e 

exercícios físicos de forma lúdica propiciando a aprendizagem, prevenindo a obesidade e 

também incentivando hábitos de vida saudáveis por meio de um estilo de vida ativo. Por isso, 

estimular as crianças a serem fisicamente ativas é algo que não pode ser deixado de lado. 

As atividades lúdicas promovem inúmeros benefícios, como o desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo da criança, além de induzi-las aos hábitos de vida saudáveis, prevenindo por 

exemplo a obesidade. 

 Este trabalho tem como objetivo investigar a relação do lúdico e das novas tecnologias na 

Educação Infantil. 

A presente proposta caracteriza-se como pesquisa bibliográfica. Para Gil (1999) essa 

pesquisa é realizada por materiais já elaborados como livros e artigos científicos, permitindo o 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla. 

Esta pesquisa utilizou-se dos sites de busca como google acadêmico e scielo, e ainda os 
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livros disponíveis na biblioteca da UNISEERA-FAEST sobre o tema. Após a realização do 

levantamento bibliográfico, ocorreu a seleção do material, em seguida a construção da redação 

sobre o tema, discutindo pontos importantes sobre a tecnologia e o lúdico na atualidade. 

         As novas tecnologias cada vez mais presentes na contemporaneidade incidem no 

comportamento infantil, por isso torna-se necessário que a escolha dos conteúdos seja 

intermediada pelos pais, colocando limites em relação aos jogos eletrônicos dentre outros tipos, e 

ainda incentivando os filhos as práticas saudáveis e lúdicas. 

 Segundo Suzuki et al. (2012, p.22) no século XX não existia uma classe de consumo tão 

dominadora, os adultos contribuíam para as atividades lúdicas, ajudava a confeccionar os 

brinquedos das crianças, já no século XXI a variedade de brinquedos é vultuosa, o consumismo 

marca forte presença.  

Segundo Haetinger (2009, p.35) os jogos eletrônicos, de plásticos, produzido em grandes 

quantidades e comercializados de forma agressiva, muitas vezes promovem uma brincadeira 

solitária, muitos desde jogos induz a violência nas crianças refletindo nos espaços escolares, isso 

tem despertado preocupação por parte dos educadores. Diante dessa realidade vale ressaltar que 

as atividades lúdicas não podem faltar nos ambientes escolares e familiares.  

Para Brasil (1998) os conteúdos (Movimento; Música; Artes Visuais; Linguagem Oral e 

Escrita; Natureza e Sociedade; Matemática) ofertados para a educação infantil fortalecem a ideia 

do lúdico como colaborador do processo ensino-aprendizagem, e ainda mostra um conjunto de 

possibilidades de práticas lúdicas para serem desenvolvidas no ambiente escolar. Conhecer a 

proposta lúdica na escola colabora para que os pais vivenciem as inúmeras possibilidades e 

benefícios que podem ser utilizados em momentos com a família, e quem sabe diminuindo o uso 

de tablets, jogos eletrônicos dentre outros. 

Para mais discussões sobre o assunto Zanolla (2007, apud VALENTE e OLIVEIRA, 2016, 

p.178) comenta da necessidade em realizar estudos mais avançados sobre a interferência das 

tecnologias no público infantil, destacando os jogos eletrônicos, e a influência do mesmo no 

comportamento da criança. 

A educação infantil é a etapa mais importante da educação, incluir o lúdico é primordial, 

pois as pesquisas apontam que por meio das atividades lúdicas as crianças se desenvolvem em 

todos os aspectos, garantir essa atividade na escola hoje não é tarefa fácil, já que o mundo digital 
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parece ser bem mais atrativo para as crianças. Cabe ao professor estimular e criar estratégias para 

utilizar o lúdico nas aulas de forma que os alunos se envolvam e reconheçam a importância do 

interagir e do brincar. Sabendo dos benefícios do lúdico não é dever só da escola em utilizá-lo e 

sim dos pais e de toda a sociedade. 
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RESUMO: Este texto tem como objetivo conhecer e observar a função do coordenador pedagógico no 

espaço escolar, no desenvolvimento de suas habilidades e responsabilidades correlacionadas ao trabalho 

dos professores. Trata se de uma pesquisa bibliográfica e de observações realizadas no do estágio de 

coordenação pedagógica. Neste texto abordamos um caminho possível para que as práticas pedagógicas 

obtenham resultados positivos, que permitam aos professores junto à coordenação pedagógica traçar 

metas a serem cumpridas em sala de aula. Assim concluímos que tanto a pesquisa, quanto a prática de 

estágio nos possibilitou compreender o papel do coordenador pedagógico na instituição escolar, bem 

como a importância do seu papel para o trabalho do professor, no que refere-se a capacidade de identificar 

e integrar novos métodos para o plano de trabalho do professor, tornando assim melhor o processo do 

ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Orientação de Estudo; Aula e Aluno.   

 

O coordenador pedagógico tem um papel importante no processo de ensino 

aprendizagem dos alunos que frequentam, a instituição escolar, pois seu trabalho passa pela 

valorização da aprendizagem do aluno. 

Cada escola tem suas características pedagógicas sociais, esse é um fator muito 

importante quando se trata de buscar soluções para os problemas cotidianos que surgem no 

interior das escolas e são vivenciados, por alunos, pais e professores, e o ponto de partida para a 

busca de uma melhor adequação e administração pedagógica (ALMEIDA e PLACCO, 2009). 

 Nessas relações que podem ser aprendidas por determinadas regras das relações em 

convívio educacional, no saber instituído aparecem os conflitos, as contradições, as perdas de 

referências dos elementos estruturantes dos modos de viver. Para entender melhor essa relação 

escolhemos nesse texto, o coordenador pedagógico, ou professor coordenador, ou coordenador 

pedagógico educacional como autor privilegiado de nossa discussão. Sendo que para 

entendermos o papel que ele tem na escola podemos definir; função articuladora, formadora, 

transformadora e mediadora entre o currículo e o professor. 
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É papel do coordenador auxiliar o professor nas devidas articulações curriculares, 

considerando suas áreas específicas de conhecimentos, os alunos com quem trabalha a realidade 

sociocultural da escola e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se 

desenvolvem na sala de aula e na escola. Esclarecemos inicialmente aqui que não aceitamos o 

coordenador pedagógico como tomador de conta dos professores, ou do tipo um vigia, que fica 

de plantão. 

A função mediadora, no sentido de relevar e desvelar os significados das propostas 

curriculares, para que os professores trabalhem e elaborem os seus próprios sentidos, deixando 

de conjugar o verbo cumprir as obrigações curriculares e passando a conjugar os verbos e aceitar, 

trabalhar, ou desenvolver determinadas propostas, de acordo com as necessidades e 

compromissos com a escola e o aluno.  

Como articulador, seu papel principal é oferecer condições para que os professores 

trabalhem coletivamente as propostas curriculares, em função de sua realidade, não que isso seja 

fácil mais possível. Como formador cabe- lhe oferecer condições ao professor para que se 

aprofunde em sua área específica, e trabalhe bem com ela oferecendo melhor qualidade de 

ensino aos alunos, e também auxiliando o professor no exercício da reflexão crítica sobre sua 

própria prática.  

Como articulador, para instaurar o significado do trabalho coletivo, e possibilitando ações 

de parceria de modo que movido por necessidades semelhantes, às pessoas que submetam atingir 

objetivos e metas comuns, colocam em movimentos as metas curriculares e as suas propostas, 

sendo importante conhecer a proposta para sua elaboração e adaptação as necessidades e os 

objetivos das escolas, para possibilitar. Novos significados atribuídos a prática educativa da 

escola e a prática pedagógicas dos professores.  

Os planejamentos organizacionais e curriculares, em relação ao planejamento dos 

professores, em que o coordenador deve participar ativamente, destacaram o planejamento 

participativo, dando lugar às diferenças de opiniões, às dúvidas e incertezas, discutidas no 

coletivo, a fim de encontrar soluções viáveis e eficientes, sempre pensando no sucesso do 

educando. 

Saber trabalhar a articulação e a possibilidade de interdisciplinaridade, colocando assim 

a formação do aluno e que esta não se traduza na fragmentação das propostas curriculares. 
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Havendo mais dois aspectos importante que devem ser destacados na função do coordenador 

pedagógicos: compromisso com a formação de representar o projeto escolar-institucional e 

objetivos curriculares da escola; compromisso com o desenvolvimento dos professores e suas 

relações interpessoais com os demais autores da escola, alunos, pais, comunidade, sendo estas 

relações intendidas nas suas diversidades, aceitas nas maneiras do que se apresentam, 

aproveitando seus recursos para o processo formativo, assim como explicado o coordenador 

pedagógico e questões da contemporaneidade.   

Como transformador sua participação coletiva na escola com aquele que permite e 

estimula à pergunta, a dúvida, a criatividade, a inovação. E sendo assim a escola se instituíra não 

apenas como espaço de concretização do currículo, mas também como espaço de mudanças 

curriculares necessárias e desejada pelos professores, para cumprir seus objetivos educacionais 

tornando a aprendizagem um ensino de qualidade de maneira que os alunos se interessem pelas 

aulas, com participação ativa, critica formadora de opinião e bom desempenho diante dos 

objetivos propostos. 

E, principalmente, nos dizem de algo tão obvio e conhecido e que, por ser tão próximo, 

nem sempre é valorizado: é extraído das próprias ações dos professores questões 

provocativas de um pensar critico, é iluminando o olhar do professor com o olhar do 

outro sobre sua experiência, e ajudando o professor a relacionar conhecimentos 

elaborados com aqueles de sua experiência e reflexão sobre a pratica, que ele (e nos, por 

consequência) seguira provocar mudanças na sua pratica docente, recriando outro jeito 

de dar aulas, um jeito novo, em que o professor e o aluno aprendem a estudar e a 

aprender(PLACCO e SARMENTO, 2009, p. 50). 

A principal ênfase de se correlacionar a teoria aprendida em sala de aula, visualizar e 

aplicar as mesmas em prática, de obter maiores conhecimentos específicos em relação a este 

trabalho podemos colocar em contexto tudo sobre a orientação pedagógica. 

A orientação de estudo e entendida como uma organização do ambiente de 

aprendizagem de tal modo que a própria ação pedagógica do professor se constitua em, 

subsuma, inclua diretrizes e orientações que possibilitem ao aluno a compreensão 

desenvolvidos pelo professor, o desenvolvimento de habilidades operatória, hábitos e 

atitudes em relação ao estudo e ao conhecimento, assim como lhe possibilitem entrar em 

contato com seus processos cognitivos e de aprendizagem, compreendendo seu 

“aprender à aprender” sobre uma perspectiva responsável, critica e 

autônoma/cooperativa(PLACCO e SARMENTO, 2009, p. 43). 

As atividades que são relacionadas ao planejamento escolar, sendo essencial do 

coordenador pedagógico que necessita traçar um plano de trabalho para potencializar suas ações, 

somente com objetivos definidos é que conseguirá de fato percorrer caminhos viáveis para sua 

concretização.  O coordenador em uma instituição de ensino não habitual, por mais que este 
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momento já seja evidente em sua vida profissional por ter trabalhado em diversas escolas, cada 

uma tem uma maneira de coordenar, e sempre as novidades serão de grande valia para o 

crescimento e experiência profissional. 

Ser coordenador de uma instituição é de muita responsabilidade, e o perfil de liderança 

deve estar presente nas pessoas que exercem cargos de gestão, porque a liderança facilita ter 

visão de futuro, autocontrole, valores e coragem para fazer sua função com ideais para a 

realização do serviço comum, e ter motivação para gerenciar a equipe que está sob sua 

coordenação, além de tudo, pensar em toda estrutura física, direção financeira de recursos, 

problemas com alunos, pais, e sempre achar uma solução. 

O bom relacionamento é outro fator importante entre todos na escola, diante isso o gestor 

precisa de transparência e humildade, trabalhando sempre na busca de um desempenho 

satisfatório e aberto para opiniões e sugestões de todos. 

A metodologia utilizada no texto foi o método bibliográfico, por pesquisa em livros dos 

autores: PLACCO e SARMENTO (2009).   No método de pesquisa de campo dentro do estágio 

de coordenação pedagógica, foi observado o espaço físico, obtivemos um diálogo com o 

coordenador (a) da instituição, conhecendo parte do trabalho do mesmo, as suas atribuições 

dentro do espaço escolar, a parte organizacional, conhecendo também as salas de apoio 

pedagógico como; sala multifuncional, recursos e biblioteca.  

 No transcorrer da pesquisa na busca de esclarecer a intencionalidade da definição teórica 

e metodológica em relação ao trabalho organizacional, transcrevendo também as articulações a 

respeito da didática aplicada dos docentes e a sua aula no processo de ensino aprendizagem dos 

alunos provocando a reflexão sobre a sua pratica.  

Os conhecimentos teóricos pedagógicos comparados com a prática de estágio esclarecem 

as definições do contexto sociocultural do espaço escolar educacional, e também dentro do 

conhecimento específico que norteiam a relação do coordenador pedagógico e sua função, 

fazendo chegarmos à conclusão que o desenvolvimento de bons hábitos e atitudes em relação aos 

estudos, e compreensão das habilidades desenvolvidas por parte dos discentes são de 

responsabilidade de forma direta do orientador educacional. 

Percebemos por meio de pesquisas bibliográficas e na pratica através do estágio de 

coordenação pedagógica o importante papel denominado ao coordenador, fazendo referência à 
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pratica de articulador, orientador e mediador tornando a pratica docente menos complexa e 

facilitadora para o bons resultados no processo de ensino aprendizagem. 

Podemos aqui esclarecer também a compreensão do processo de ensino aprendizagem 

mediante o papel do coordenador na busca de alternativas para que o trabalho do professor tenha 

um bom resultado, provocando mudanças, modificando as práticas tradicionais pedagógicas, 

trazendo inovações e solucionando problemas juntamente com todo o grupo escolar inserido. 

 

Os Papeis Atribuído ao Coordenador Pedagógico 

Os papeis atribuídos ao coordenador pedagógico; 

Avaliar e acompanhar o processo ensino aprendizagem; 

Valorizar e garantir a participação ativa dos professores; 

Organizar e escolher os materiais necessários ao processo de ensino 

aprendizagem 

Promover práticas inovadoras de ensino e incentivar a utilização de 

tecnologia educacional; 

Fazer com que toda a comunicação de alunos, pais, professores e 

coordenadores fluam de maneira funcional; 

Avaliar se a conduta pedagógica dos docentes tem beneficiado o processo 

de aprendizado dos discentes; 

Informar aos pais e responsáveis a situação escolar e de relacionamentos 

dos alunos; 

Formar educadores; 
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RESUMO: O presente relato de experiência ocorrido durante o curso de Pedagogia, da FAEST, 

desenvolvido na disciplina de Novas Tecnologias de Comunicação e Informação onde estuda e discute a 

importância do uso tecnológico nas aulas. Busca-se aqui relatar a observação de uma aula de Língua 

Portuguesa realizada no laboratório de informática. As reflexões dessa prática foram socializadas com a 

turma durante a aula encurtando a relação teoria e prática. A atividade foi acompanhada no Centro 

Municipal de Ensino Dom Bosco, Tangará da Serra – MT, acompanhando a turma do 6º Ano, do Ensino 

Fundamental composta por trinta e cinco alunos numa atividade desenvolvida pela professora de Língua 

Portuguesa. 

 

Palavras-chave: Tecnologia; Informática, Prática Pedagógica; Esino Fundamental. 

 

Este texto almeja refletir sobre o uso do computador como ferramenta de trabalho dentro da 

prática escolar, sem negar que a tecnologia está cada vez mais inserida em nosso cotidiano e o 

professor ainda encontra-se desafiado a inseri-lo em sua práxis a favor do ensino.  

A parte mais intensa dessa discussão ocorre nas aulas do curso de Pedagogia, na disciplina 

de Novas Tecnologias de Comunicação e Informação onde são realizadas várias leituras, sínteses, 

apresentações e relação com a prática da escola. Dessa forma o objetivo da atividade foi verificar 

se os recursos são utilizados e como os alunos se comportam diante dos computadores como uma 

forma de interação entre os colegas, desenvolvimento da criatividade, interesse na participação 

das atividades conjuntas e cumprimento de regras. 

 

A tecnologia e o desafio da interação com a prática da sala de aula 

Os desafios do uso da Informática na Educação, visto que em um mundo tecnológico, 

                                                 
51 Mestra em Estudos Literário/UNEMAT. Licenciada em Letras/UNEMAT e Pedagogia/FAEST. Profª 

do curso de Pedagogia, disciplina Novas Tecnologias de Comunicação e Informação. 

garcia.iolanda@gmail.com  

mailto:garcia.iolanda@gmail.com


Revista Científica FAEST ISSN: 2319 – 0345 

Caderno de Resumo da XVIII Semana da Pedagogia - 2017 

 

Página 145 

 

novas ferramentas estão surgindo a cada momento e o uso dessa tecnologia pode facilitar e 

enriquecer o aprendizado dos alunos no âmbito escolar.  

O uso da Tecnologia da Informática tem adquirido importância cada vez maior no dia a 

dia dos alunos, diante disso quais são os desafios que o educador enfrenta para incorporar em sua 

prática pedagógica de forma significativa como mais uma ferramenta para motivar e transmitir o 

conhecimento em suas aulas? 

Este estudo sobre o uso da Tecnologia da Informática na Educação é vista como uma 

ferramenta pedagógica a ser explorada e requer do professor que é como agente mediador no 

processo de formação de um cidadão, introduzir essa tecnologia como fonte de produção de 

conhecimento. 

Justifica-se, portanto em função do uso da Tecnologia da Informática na Educação 

sobre esses aspectos que trazem contribuições para um novo caminho a ser percorrida pela escola, 

ampliando por meio dessa ferramenta o potencial intelectual do educando, a parceria entre 

professor e aluno para a construção do conhecimento e favorecendo e facilitando o 

desenvolvimento educacional dos alunos. 

Igualmente, também poderá contribuir, possibilitando trocas entre o educador e o 

educando novas experiências e novas relações, e com esse recurso didático e pedagógico pode 

favorecer de forma dinâmica e contínua, e não apenas como uma atividade que busca preencher 

o tempo do aluno e o tempo do professor, de maneira que a sua carga horária de trabalho se 

complete. 

Enfim, espera-se que com este debate, também se possa entender a importância da 

Informática na vida da escola e no fazer diário do professor, como também os desafios e 

dificuldades de transformar essa ferramenta em oportunidades de aprendizagem. 

Assim, espera-se com este trabalho oferecer a apresentação da execução do projeto da 

utilização da Informática no Centro Municipal de Ensino Dom Bosco, com finalidade educativa, 

relatando todos os desafios e os pontos positivos dessa atividade.    

A tecnologia vem a cada momento invadindo todos os espaços dentro da sociedade, o ser 

humano encontra-se cada vez mais a mercê destas tecnologias no mundo em que vivemos, e nada 

mais ideal do que as escolas trabalhar com seus alunos os meios correto de usar estas inovações 

tecnológicas. Dentro destas perspectivas vemos como alguns meios que podem auxiliar nesta 
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busca pela aprendizagem tecnológica. 

Para tanto a tecnologia conforme vem se modernizando visa que os professores sejam a 

cada vez mais capacitado para mediar estas aulas que correspondem o mundo educacional, de 

forma que muitas vezes a busca vem de modo pessoal de cada professor que durante suas aulas 

terá que sobressair em suas criatividades para relacionar a tecnologia com a educação, visando o 

uso de celulares, tablets, computadores entre outros. Há inúmeras oportunidades de aproveitar 

com criatividade o uso das tecnologias no ambiente escolar. É preciso, no entanto, investir em 

capacitação para que usemos esses dispositivos como aliados e não como adversários. Segundo 

Nuria (2000): 

Independente da tecnologia é importante entender, criar e dar vazão a uma nova escola, 

que vislumbre o currículo como o caminho a ser construído para e pelos aprendizes. “O 

melhor resultado não vira pela tecnologia, mas pela compreensão do que se espera da 

educação”; “A tecnologia é parte, não é o todo”. (Pg: 56, 2000). 

Esta importância esta ligada com o processo educativo de nossas crianças perante a 

sociedade, o ensino da tecnologia dará aparatos para que consigam se inserir no mercado de 

trabalho com pelo menos o conhecimento breve do assunto, poder entender e saber lidar é algo 

que as escolas podem fornecer a seus alunos, porem o fato de muitos professores não serem 

capacitado para ministrar estas aulas acaba dificultando a inserção da tecnologia no mundo 

educacional.   

Portanto a necessidade de um docente ser capacitado para mediar estas aulas esta cada 

vez maior, e neste contexto a importância visa auxiliar o aluno a estar inserido na cultura digital 

para que mais a frente seja feito o uso consciente do aluno. Um dos maiores enfrentamentos na 

formação de futuros professores é integrar as tecnologias à educação, principalmente unindo os 

conhecimentos técnico-pedagógicos de forma interdisciplinar, pois o fato da resistência 

governamentais em verbas para isso é muito grande, porem o professor que tem conhecimento 

desta necessidade fará o uso para beneficio de seus alunos, com o que se tem disponível em suas 

escolas, e poder ser reconhecido pelo seu mérito de ser um bom mediador pedagógico perante as 

necessidades que são propostas pela sociedade. 

Atividade de Tecnologia de Informática da Educação foi aplicada para os alunos do 6º Ano 

do Ensino Fundamental da Escola Dom Bosco, na aula de Língua Portuguesa da Professora 

Iolanda Garcia. O objetivo da aula foi proporcionar aos alunos um contato com os computadores, 

foi percebido que muitos alunos já estavam incluso no acesso as tecnologias, mas tinha muitos 
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que não sabiam informações básicas do computador, de como ligar, acessar o Word e entre 

outras ferramentas.  

Essa primeira aula na sala de informática, foi para ver qual seria o comportamento dos alunos e o 

que eles já conheciam e sabia mexer, a Professora Iolanda aplicou uma atividade de digitação no 

Word, onde sentados em dupla iriam trabalhar em conjunto para transcrever a história que foi 

entregue a nossa colaboração durante aula foi de auxiliar e tirar algumas dúvidas, como 

acentuação, parágrafo, ponto de interrogação, exclamação e acento agudo, após a conclusão da 

história ajudamos eles no quesito formatação, mudar o texto cor, a fonte da letra, o tamanho e 

como salvar o arquivo no pen drive entre outras. 

Pudemos perceber o quanto trabalhar com a Tecnologia da Informática com os alunos é muito 

importante nos dias de hoje, a vontade de aprender e de efetuar e as atividades com êxito é 

visível nos olhos dos alunos e animação também. Inserir a tecnologia da informática no currículo 

escolar do aluno não será fácil, mais não é impossível, as tecnologias vem para contribuir tanto 

para o crescimento do professor quanto do aluno e nós futuros professores temos que ir nos 

aperfeiçoando e nos preparando para inserir as tecnologias em nossos planos de aula, pois 

sabemos que a tecnologia está avançando a cada dia que passa e não podemos ficar sentados 

esperando que alguém nos mostre o caminho por onde começar, devemos nós  buscar e 

experimentar sempre algo novo para o nosso cotidiano escolar. 

Com a informática, por exemplo, é possível realizar muitas ações como fazer pesquisas, 

redigir textos, criar desenhos e planilhas, etc. Desta forma é importante adequar o ensino da 

informática para a utilização dessa ferramenta pelas crianças e adolescentes na escola, 

contribuindo para a ampliação dos processos de ensino-aprendizagem.  

  

CAMAS, Nuria Pons Villardell, O impacto da tecnologia na Educação. 2000. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A ESCRITA NA PRÁTICA DE 

ALFABETIZAÇÃO 

Odair Alves Vieira. odair_alvesvha@hotmail.com  

Patrícia Cristina da Silva. patyvicctor15@gmail.com 

  

 

RESUMO: O presente relato de experiência se insere no campo dos estudos sobre alfabetização, 

letramento e prática pedagógica, buscando escrever sobre os caminhos que levam à uma prática 

pedagógica que enaltece de significados quando o alfabetizando aprende a ler, de maneira 

contextualizada. O texto tem como objetivo expor reflexões teóricas acerca da alfabetização e do 

letramento e analisar os resultados da prática pedagógica de uma turma do 1º ano do ensino fundamental 

regular, expondo nas discussões o avanço que um aluno teve no decorrer do mês de fevereiro à julho de 

2016. O teste da psicogênese da língua escrita busca acompanhar a evolução e as dificuldades que os 

alunos enfrentam no processo de alfabetização. 

 

Palavras-chave: Alfabetização; Escrita;  Prática Pedagógica. 

 

 Esse texto busca expor algumas reflexões sobre a prática alfabetizadora. Desta forma, o 

objetivo geral deste relato é expor reflexões teóricas acerca da alfabetização e do letramento e 

analisar os resultados da prática pedagógica de uma turma do 1º ano do ensino fundamental 

regular, expondo através de uma tabela, os avanços da escrita dos alunos e a análise da escrita de 

um aluno, mostrando seus avanços no decorrer dos meses de fevereiro a julho de 2016. 

 O estudo parte do pressuposto de que ao trabalhar com a alfabetização é preciso ter em 

mente que a criança é um ser carregado de experiências vividas dentro e fora da escola, o 

educador que consegue trazer para a sala de aula tais conhecimentos, certamente terá resultados 

diferentes daqueles que ficaram presos aos conteúdos apenas dos livros didáticos e métodos 

tradicionais. 

 Esse estudo é parte das reflexões realizadas durante a prática pedagógica, pois entende-

se que a alfabetização e o letramento são temas bastante abrangentes. Nesse sentido, buscou-se 

primeiramente conceituar alguns termos, entender os níveis de escrita e posteriormente refletir 

sobre os resultados e análises obtidas na prática pedagógica. 

O trabalho busca no primeiro momento mostrar contribuições teóricas sobre a 

alfabetização e o letramento, e no segundo momento expor duas tabelas dos avanços que os 
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alunos do 1º ano do ensino fundamental obtiveram, bem como analisar a evolução do nível de 

escrita de um aluno suscitando o trabalho pedagógico realizado para chegar aos resultados 

alcançados. 

 

Alfabetização e Letramento: contribuições teóricas 

 Para dar inicio às discussões sobre alfabetização e letramento, é importante conceituar 

tais termos.  Freire (1983) explica que a alfabetização está ligada às habilidades da língua escrita 

buscando construir conhecimento acerca da realidade que se vive. “A criança é o sujeito do 

processo educativo, não havendo dicotomia entre o aspecto cognitivo e afetivo, mas uma relação 

dinâmica, prazerosa, dirigida para o ato de conhecer o mundo.” (1983, p. 49). Compreende-se 

assim que o alfabetizando aprende a ler e escrever de maneira contextualizada, de modo que 

possa intervir melhor no mundo que vive. 

 Para Soares (1999, p.72) o “[...] letramento não é pura e simplesmente um conjunto de 

habilidades individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social.” Assim, é preciso voltar o olhar pedagógico para 

que o aluno entenda que a escrita está presente em todos os lugares, dentro e fora da escola.  

 Nas palavras de Ferreiro e Teberosky (2000, p. 64) “[...] estamos tão acostumados a 

considerar a aprendizagem da leitura e da escrita como um processo de aprendizagem escolar, 

que se torna difícil reconhecermos que o desenvolvimento da leitura e da escrita começa muito 

antes da escolarização.” Assim sendo, o professor precisa olhar para a criança que está iniciando 

na escola como um ser carregado de conhecimentos, cabe a escola sistematizar tais 

conhecimentos tornando-os em aprendizagens significativas. 

 De acordo com Russo (2012) é importante que o docente conheça a psicogênese da 

língua escrita, desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky para entender o processo e a 

forma pelos quais a criança aprender a ler e escrever.  

 Ferreiro e Teberosky (apud RUSSO, 2012) definiram na Psicogênese da língua escrita 

os níveis hipótese pré-silábica, intermediário, hipótese silábica, hipótese silábico-alfabéticos, e 

hipótese alfabética. 

 Para Russo (2012, p. 33) “A criança que procura modificar e adequar seu conhecimento 

em função das novas hipóteses precisa de tempo de espaço para refletir, repensar, ponderar e 
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escolher caminhos alternativos que atendam às suas expectativas.”. 

 A tabela 01 mostra os níveis da turma no inicio do ano. 

Tabela 01: Diagnóstico inicial da turma. 

Hipótese de escrita Quantidade de alunos nos níveis 

Pré – silábica 18 

Intermediário 5 

Silábica 2 

Silábica – alfabética 0 

Alfabética 0 

Fonte: CADERNO DE REGISTRO DOCENTE, fevereiro de 2016. 

 

Para se obter esses dados, foi realizado o teste da psicogênese da língua escrita. O 

primeiro campo semântico escolhido para realizar o teste de psicogênese foram nomes de 

materiais escolares. As palavras ditadas foram: UNIFORME – CANETINHA – ESCOLA – 

TAREFA – COLA – LÁPIS – EU. A frase escolhida foi “EU GOSTO DE TAREFA.” 

 A tabela 02 mostra os avanços da turma. Para se chegar á esse resultado foi usado 

muitas parlendas, sequência didáticas de rimas, projeto didático para intensificar a prática da 

leitura e da escrita. 

 

Tabela 02: níveis de escrita da turma 

Hipótese de escrita Quantidade de alunos nos níveis 

Pré – silábica 0 

Intermediário 3 

Silábica 6 

Silábica – alfabética 5 

Alfabética 11 

Fonte: CADERNO DE REGISTRO DOCENTE, julho de 2016. 

 

 Pode se observar comparando a primeira e a segunda tabela que  houve uma melhora 

significativa no decorrer dos meses analisados. Na primeira tabela a maioria dos alunos estavam  
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no nível pré-silábico, já na segunda, a turma avançou devido à prática pedagógica de intervenção 

realizada pelo docente e pela contribuição da família ao acompanhar a evolução dos filhos na 

aprendizagem. 

 As imagens 01 e 02 mostra a evolução de um dos alunos no diagnóstico inicial e no 

diagnóstico realizado em julho. 

          Imagem 01                                                           Imagem 02 

  

Fonte: CADERNO DE REGISTRO DOCENTE, fevereiro e julho de 2016. 

 Buscou nesse relato, mostrar os avanços de uma turma de 1º ano na escrita. É necessário 

avaliar os avanços para sistematizar no planejamento os conteúdos e as estratégias necessárias 

para fazer a turma evoluir. 

 Nesse sentido, após os diagnósticos buscou-se refletir sobre os níveis de cada aluno, 

buscando estratégias pedagógicas para sanar as dificuldades encontradas em tais testes focando 

todo o trabalho pedagógico para em exploração em sequências didáticas, projetos didáticos e 

sequências de atividades.  

 Para encerrar as discussões é importante ressaltar a participação da família na construções 

dos resultados. Os pais contribuíram muito para a evolução da escrita dos alunos, uma vez que 

todos os dias iam tarefas para casa e os pais ajudavam os filhos a realizar. 
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SEXTA DOCES E LANCHES 
Vera Lúcia Clementes dos Santos –   vera.luciaadm@hotmail.com 1; 

Zenilda Angelica da Silva – zenildaangelica@hotmail.com 2; 

Pedro Antônio Vargas – pedroavargasmt@gmail.com 3; 

Athaydes Antonio Fraga Alves – prof.athaydes@hotmail.com 4. 

Ms. Maria Aparecida de Lima Souza – cidalima@tangaradaserra.mt.gov.br 

 

RESUMO: Está pesquisa consiste em apresentar um estudo sobre qualidade no atendimento, técnicas em vendas, 

administração orçamentária, marketing, contabilidade e ética profissional, e a comunicação interpessoal, seus 

direitos e deveres foi realizada na Escola Estadual 13 Maio de Tangará da Serra – MT, que possui como objetivos 

principais os fatores a despertar nos alunos(as) o interesse em apreender uma atividade quer-lhes possa ser útil 

futuramente, envolvendo a teoria com a prática e com a venda dos produtos que venham gerar lucro. Possibilitar a 

interação com os colegas e professores motivando-os ao conhecimento de qualidade no atendimento e propor uma 

venda. Para verificar a situação atual foi realizado um diagnóstico buscando realizar a caracterização do perfil dos 

vendedores que atuam no comércio de desta cidade. Analisou-se a idade, o nível de escolaridade, suas habilidades e 

o tempo que atuam no mercado de trabalho. Deste modo foi utilizada uma pesquisa explicativa, quanto aos 

procedimentos foram utilizados pesquisa bibliográfica, tematizada, documental, pesquisa de campo e observações. 

Foi utilizada analise administrativa para fazer o diagnóstico a situação atual, onde primeiramente foi feito um 

levantamento de dados através de aplicação de questionário e entrevista. Também foi utilizado a observação com 

foco nas relações de trabalho e qualidade no atendimento no comércio da cidade de Tangará da Serra. Quanto ao 

método de abordagem da pesquisa foi utilizado o qualitativo, onde os dados foram estruturados e analisados, com 

resultados observou-se o que motiva os alunos a trabalhar é possibilidade de estar unto com o grupo, porém, há uma 

desmotivação e baixa autoestima pela falta de qualificação e reconhecimento do seu trabalho por parte dos 

empresários. 

 

Palavras Chaves: Qualidade; Atendimento; Diagnóstico. 

 

Um dos maiores desafios do ensino é construir uma ponte entre o conhecimento dentro da 

sala de aula e o mundo cotidiano dos estudantes. Frequentemente a ausência deste vínculo é 

responsável pelo distanciamento entre alunos e professores. 

    Este projeto uniu a prática com a leitura e conceito do marketing e da administração 

orçamentária, trabalhando a vendas e a pós venda dos produtos e a qualidade no atendimento, 

dando ao aluno a oportunidade de aprender a fazer o seu plano de negócio e transformar suas 

ideias em realidade. 

O projeto foi desenvolvido com os alunos do 3 Ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

“13 de Maio” no município de Tangará da Serra – MT. 

Com aulas presenciais e práticas com visitas técnicas, buscando soluções juntamente com 

os alunos, enfatizando a veracidade das informações, com pesquisas em livros, internet, revistas, 

artigos referentes, bem como, leitura de obras obrigatórias. Assim, alimenta-se um plano de 

negócios no ramo de lanches diversos, para comercialização varejista ao consumidor final. 
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  Os alunos foram divididos em grupos para execução das ações descritas, seguindo um 

cronograma de atividades práticas com a participação das modalidades de ensino já abordadas. 

A fim de esclarecer a pesquisa, foi realizada pela observação das atividades prestadas no 

local. Desta forma, em posse de todas as informações construiu um breve texto para esclarecer os 

objetivos propostos. 

O projeto ¨SEXTA DOCE¨ foi idealizado para qualificar os estudante ao mercado de 

trabalho, com a pesquisa observou a necessidade de buscar qualificação, que tem como objetivo 

e resultados positivos a proposta idealizada oi meramente alcançada. 

Cabe ainda ressaltar que o projeto também realiza palestras, visita a campo nas empresas 

e comércio, grupos de estudos e reflexão de temas pertinentes. Busca com isso também melhorar 

a renda familiar. 

A pesquisa teve resultado esperado positivo onde teve a participação de todos os alunos 

envolvidos e um lucro correspondentes ao esperado. 

Portanto pode-se afirmar que a pesquisa respondeu ao problema, e os objetivos do estudo 

foram alcançados. Tendo como fatores indicados na falta de qualificação para o mercado de 

trabalho. Também foi diagnosticado a desmotivação e a falta do espirito de trabalho coletivo, 

tampouco a qualidade no atendimento no processo e que as relações de trabalho se dão na lógica 

empresarial, onde uns pensam, planejam, determinam e supervisionam o trabalho dos outros. 

Assim não se sentem realizados, e motivados no trabalho. 

 

 

MARTINS, Petrônio Martins. Administra de Materiais e Recursos Patrimoniais. Editora 

Atlas-São Paulo, 2001. 

BORDENAVE, Juan Diaz. O que é comunicação, São Paulo (1985). 

SANTOS, Edno Oliveira dos, Administração Financeira de pequena e média empresa, São 

Paulo Editora Atlas, 2001. 
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TECNOLOGIAS INCLUSIVAS PARA SURDOS 

Adriele Cristina dos Santos Oliveira
52

;  

Gisele Cristina Soares Alves; 

Katielle Alves Andrade 

Iolanda Cristina do Nascimento Garcia
53

 

 

RESUMO: O presente relato é resultado de estudos bibliográficos realizados no Curso de Pedagogia da 

FAEST, em especial na disciplina de Seminários Temáticos em Tecnologia da Educação. Visa apresentar 

estudo sobre os diversos avanços que a tecnologia proporcionou para a comunidade surda, mudando a 

realidade que antes silenciosa os mantinham refém dos poucos recursos oferecidos. Dentre tais avanços, 

foi escolhido como ponto base a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais – para qual desenvolveram 

plataformas que passam a utilizar de meios comuns como celulares, computadores, TVs, sites para 

beneficiar os surdos abrangendo as esferas sociais, políticas e escolares.  

 

Palavras Chave: Tecnologia, LIBRAS, surdos, interação.  

 

Os estudos realizados sobre Tecnologia da Educação proporcionam aos (as) futuros (as) 

professores (as) ampliar seus olhares para este vasto campo dentro da educação. Considerando o 

envolto do mundo tecnologia e a rapidez que o mesmo vem se desenvolvendo nos últimos anos o 

(a) educador (a) precisa compreender este espaço, bem como fazer uso dos recursos ofertados 

que possam contribuir para sua práxis pedagógica. Os estudos nos mostram que a chegada da 

tecnologia traz consigo a necessidade de inserir os alunos no meio digital, tal processo passou a 

surgir nas escolas e em outros espaços de ensino. Dentre tantos temas estudados, foi feita o 

recorte para o desenvolvimento da tecnologia para surdos. Este movimento se deu tanto para os 

surdos, quanto aos ouvintes fazendo da tecnologia visual um novo campo de inclusão.  

Dentre as muitas contribuições que as tecnologias trouxeram a todos, para comunidade 

surda foram mais significativas, pois levaram à autonomia da cidadania dos mesmos na 

sociedade, autonomia que antes inacessível os colocavam em situações de dependência 

evoluindo para o isolamento. Por isso se torna notória a mudança proporcionada por esses novos 

meios, amalgamando assim a sociedade surda com a ouvinte acarretando uma maior interação 

entre os dois públicos no âmbito escolar e social. 

Diante das inúmeras possibilidades que a tecnologia nos oferece, se torna indispensável 

                                                 
52 Acadêmicas do curso de Pedagogia 3º semestre, Faest Uniserra; 
53 Profª Mestra em Estudos Literários/UNEMAT. Licenciada em Letras/UNEMAT e Pedagogia/FAEST 

– profª do Curso de Pedagogia – disciplina: Seminários Temáticos em Tecnologia da Educação. 
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pensar no uso mais seleto das inovações oferecidas para a comunidade surda. Torna-se evidente 

a evolução ao longo dos anos que os meios utilizados pelos surdos estão passando por 

aperfeiçoamentos, ficando mais acessíveis e explorando os recursos que já são utilizados pela 

maior parte da sociedade.  

Este trabalho foi elaborado por meio de pesquisas bibliográficas, nas quais os autores 

citados vieram de encontro às ideias desenvolvidas sobre as tecnologias para as pessoas surdas. 

O embasamento se teve através de muitas leituras e apontamentos das obras: foram selecionadas 

as partes pertinentes, por meio de fichamentos, o que permitiu um melhor desempenho, 

proporcionando, assim, um trabalho conciso. A finalidade, por fim, está em informar sobre os 

muitos recursos que já estão disponíveis para uma melhor qualidade de vida das pessoas com 

problemas auditivos.  

Para melhor atendimento desta comunidade é preciso entender tudo o que vem junto 

com os indivíduos que possuem essa deficiência, como cultura, identidade, visão de mundo, 

constituição do sujeito e a valorização das diferenças que compõe o universo social. Esta visão 

nos leva à necessidade de inclusão destas pessoas pelo sistema de comunicação, que tem a 

função de ajuda-los a interagir e viver cm os demais. (ANDRIOLI, et.al, 2013). Falando nas 

grandes demandas de projetos que vem cada vez mais beneficiando a população surda, se remete 

à grande ferramenta que este sistema utiliza, a LIBRAS. Por isso se torna notório que a criança 

que possui essa deficiência tenha um contato mais precocemente possível, para que possam 

construir bases, identidades positivas e autonomia. 

A LIBRAS teve muita influência pela língua francesa de sinais. No Brasil, a educação 

de surdos teve inicio pelo professor francês Hernest Huet. No dia 26 de Setembro do ano de 1857, 

foi fundado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos, pela Lei nº 839 e instituído o Dia Nacional do 

Surdo, atualmente Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). No inicio utilizavam 

línguas de sinais e no ano de 1911 adotaram o oralismo puro. A LIBRAS foi reconhecida como 

uma língua oficial da República Federativa do Brasil no dia 24 de Abril de 2002, no entanto, foi 

regulamentado pelo decreto Lei nº 5626 somente no dia 22 de Dezembro de 2005. 

Graças aos avanços tecnológicos, são muitos os sistemas que hoje os deficientes 

auditivos em diversos graus já utilizam, cada um deles suprindo a necessidade de seu usuário. 

Estes mecanismos – desde procedimentos cirúrgicos até adaptações à celulares, TVs, 
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computadores e sites de pesquisas –, tem o intuito de proporcionar uma melhor comunicação 

entre ouvintes e não ouvintes. Os mais utilizados são: TVDA, Giulia, BAHA, TDD, Rybená, 

Hand Talk, ProDeaf. Ressaltaremos Três desses projetos: 

TVDA - A qualidade de vida dos brasileiros têm se deteriorado ao longo dos anos, 

acarretando uma menor expectativa de vida saudável: com a poluição sonora na velhice, a surdez 

estará presente na maioria da população, a cegueira por sua vez, de uma forma genética, 

fisiológica ou gradativa não deixa de ser uma característica notória nos idosos. Sendo assim, é de 

extrema importância investir em conhecimento das tecnologias que beneficiem essa camada de 

espectadores que em um futuro não muito distante precisarão se readaptar aos meios de 

comunicação, tornando expressiva a possibilidade de implementação da audiodescrição, legenda 

oculta e janela de Libras na Televisão Digital. 

RYBENÁ – É um recurso de tecnologia assistiva que está apto a funcionar de forma 

compatível com os principais meios de pesquisas, sejam eles computadores ou dispositivos 

móveis. Este recurso é capaz de traduzir textos de português para LIBRAS e de converter 

português escrito pela voz falada, oferecendo às pessoas com necessidades especiais a 

possibilidade do entendimento do texto da internet.  

É uma plataforma paga em que alguns sites já adquiriram a oportunidade de tornar 

acessíveis suas informações, como por exemplo, a UFG (Universidade Federal de Goiás), TCE 

Tocantins (Tribunal de Contas do Estado de Tocantins), OAB (Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil), além dos monitores dos aeroportos Santos Dumont e Congonhas. 

PLATAFORMA GIULIA - O Giulia é um bracelete com sensores que captam sinais 

elétricos dos músculos do antebraço e da mão (Movimentos da Língua Brasileira de Sinais) e 

envia os dados via bluetooth para um aplicativo de celular, que usa a inteligência artificial para 

sintetizar as informações em voz eletrônica. O aparelho vibra ao reconhecer choro de criança, 

aciona o SAMU a partir de um gesto. Esta plataforma passa por testes desde 2016 na cidade de 

Manaus. 

Os projetos apontados foram destacados por serem mais atuais e terem mais 

funcionalidade nos requisitos de acessibilidade, interação, comunicação, inclusão do 

aluno/individuo tanto no campo social, político quanto escolar, demonstrando assim que cada 

vez mais o surdo passa a ter autonomia de suas condutas. Como já mencionado a importância da 
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criança ser inserida a uma educação que supra suas necessidades de aprendizagem, se torna 

notável que o mediador no ambiente escolar esteja ciente das inúmeras possibilidades que a 

tecnologia trás para o aluno, possibilidades que irá ajudá-lo em todo o processo de 

desenvolvimento pessoal e coletivo.  

Desta forma, o processo de ensino e aprendizagem e o processo de interação do 

aluno/individuo surdo não dependem apenas do intérprete de LIBRAS ou do saber sobre 

LIBRAS, mas também de todos os recursos que a atualidade oferece para que os ouvintes 

estabeleçam interações com este público. 
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UM OLHAR SOBRE A INDISCIPLINA NA ESCOLA: SITUAÇÕES 

CONFLITUOSAS E UM EMBATE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
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RESUMO: O tema destacado aborda as mudanças que aconteceram com o tempo no contexto escolar, e 

que nos tempos atuais gera uma complexidade a ser discutida. A indisciplina é um dos temas que deve ser 

discutido com maior ênfase no âmbito escolar, pois de acordo com alguns estudos a indisciplina torna 

mais complicado o desempenho dos alunos em sala de aula. O trabalho mostra também a dificuldade dos 

professores em lidar com essa situação no desenvolvimento de suas atividades. Diante a complexidade do 

assunto alguns fatores se tornam relevantes para a compreensão desse tema, como: a violência e a falta de 

conhecimento dos conteúdos dentro da sala de aula. É difícil saber a causa de sua existência, pois pode se 

observar que existem casos em que a família não consegue resolver a situação dentro de casa, desta forma 

a falta de limites e o respeito por partes das crianças são visualizados nas intuições, quando este conceito 

não é trabalhado na família, logo, a escola sozinha não consegue trabalhar com total eficiência. A 

indisciplina torna o ambiente onde não há compreensão, amor e muito menos diálogo causando 

transtornos e o descumprimento, lógico, de algumas regras. E diante disso cabe a escola buscar 

metodologias que melhore o comportamento dos alunos, facilitando o processo de ensino. A escola tem 

um papel fundamental na transformação desses alunos, mas alguns conceitos devem ser revistos visando 

estratégias que insiram os indisciplinados no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Indisciplina. Família. Aprendizagem. 

 

O presente trabalho visa apresentar de forma sucinta a analogia da indisciplina em relação 

ao aprendizado da criança na escola, desta forma, aborda questões provenientes de uma 

sociedade que vive em decadência nos seus princípios básicos de respeito pelo próximo. 

Não raras vezes lemos ou vemos notícias nos meios de comunicação relatando atos 

violentos de alunos contra professores e\o entre alunos e alunos, crianças que mesmo com pouca 

idade apresentam muita violência em seus atos e não admitem a opinião ou intervenção de 

adultos no caso professores, frente a isso propomos realizar um levantamento bibliográfico em 
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relação ao tema. 

Dentre essas ações temos o objetivo de apresentar uma fundamentação teórica sobre a 

indisciplina escolar e relatar algumas situações conflituosas ocorridas no contexto escolar.  

A metodologia do nosso trabalho divide-se em relatos teóricos e práticos. Teóricos, 

porque fará uma discussão a partir do que já se publicou sobre o assunto, e práticos por que 

discorreremos sobre alguns fatos ocorridos na sala de aula, retratando assim, os desafios do 

professor frente à indisciplina do aluno na sala de aula e as possíveis soluções para tais conflitos.  

Os desafios são enormes que os professores encontram nessa nova sociedade que se 

forma dentro do espaço escolar. Com o passar do tempo a educação vem sofrendo muitas 

transformações, as quais se fazem necessárias levar a uma reflexão sobre a contribuição para a 

formação do aluno, a escola como socializadora e formadora de cidadãos e o professor como 

mediador nessa aventura de ensinar. Um desses grandes desafios que atormentam quase todos os 

professores dentro das escolas é a indisciplina. Tudo começa já no primeiro dia de aula onde 

alunos demonstram desinteressados com os estudos e parecem que vivem em outro mundo ao 

qual fazem parte. 

Quando há a ausência desses valores a família transfere para a escola essa referência que 

é totalmente de cunho familiar. Sem dúvida o aluno é o centro do processo de ensino. O que se 

deve refletir é sobre essa temática que, na sua maioria, causa um embate entre as artes que as 

comportam. Sociedade, família, professor, escola e aluno são agentes mediadores na solução de 

conflitos. 

Atualmente o professor em sala de aula perde muito tempo com a indisciplina de seus 

alunos o que dificulta manter a ordem da sala. Mas isso não deve ser um fator que determina que 

a sala de aula deixa de ser um espaço de alegria, compreensão, desenvolvimento e de completa 

aprendizagem. De acordo com Bottcher: 

A escola deve rever alguns aspectos que possam ajudar o aluno indisciplinado no 

ensino-aprendizagem, e a vencer todos os preconceitos que a própria vida lhes impõe. 

Afinal, se a família não está dando conta da educação de seus filhos e a escola se recusa 

a mudanças, o que será do futuro das nossas crianças? Vamos incluir nossos alunos 

indisciplinados em projetos em que se sintam responsáveis, tornando-os, assim, 

cidadãos críticos e agentes de transformações para um mundo melhor. (BOTTCHER, 

2014).  

De imediato a causa de todo esse retrocesso parte da família que a cada dia perde total 

controle perante os seus filhos. Que a educação vem de casa isso é fato. Mas por que se tem tanta 
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desordem por parte da indisciplina na sala de aula? A maior dificuldade dos professores é lidar 

com essa realidade que a todo instante é manifestada de maneira diferente, tornando assim, um 

desafio para quem está à frente de tantos problemas ao mesmo tempo. 

Segundo Boechat (1999) a maneira de ensinar não está conceituada como a transmissão 

de conhecimento, mas na própria construção. A autora corrobora que a criança tem que ser 

lapidada como pedra preciosa para não desprezar nenhum fator que determina sua evolução na 

construção de sua identidade. Em nossas salas de aula não é diferente, lidamos com indisciplina 

diariamente, são alunos que tem dificuldades em reconhecer e obedecer a ordens e que cada 

aluno tem suas características pessoais como a psicológica, mental, distúrbios entre os colegas e 

também da própria autoestima. 

Tendo em vista que a indisciplina é uma ação que prejudica o aprendizado do aluno e que 

não é somente um incomodo para o professor em manter a ordem na sala, pois partimos da 

concepção que a criança é o centro de nossas práticas, necessitamos antes de qualquer coisa, 

verificar qual o motivo de nossas crianças estarem apresentando traços de algum tipo de 

agressividade, sendo essa verbal ou física.  

Diante da situação de conflitos enfrentados na sala de aula optamos por uma metodologia 

baseada na conscientização e no trabalho em grupo buscando melhores resultados para agregar 

em nossas práticas. De imediato tentamos entender se essa complexidade de pensamentos 

confusos e de indisciplina estabelecida em sala de aula era exclusivamente das ações tomadas 

pelos professores ou partia também da própria família.  

Sendo assim, promovemos a inserção da família para operar juntamente com nossas 

propostas, pois a indisciplina cria um distanciamento entre o professor e seu aluno onde 

(VASCONCELLOS, 2007) ressalta que os alunos demonstram um certo respeito para com os 

outros profissionais e já com os professores se veem no direito de questionar tudo e até partindo 

para um confronto. E juntamente com a família, não de maneira direta, mas buscando um elo de 

compreensão e conversa para juntos buscarmos um meio de interação e prazer que envolva não 

só um pequeno grupo de alunos, e sim, um conhecimento de atitudes e regras de uma forma mais 

completa. 

 Conclui-se que a metodologia usada foi satisfatória em relação ao comportamento dos 

alunos. Quando a escola e a família trabalham juntas é possível notar que o aluno busca pela 
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prática daquilo que é novidade ara ele e não somente abordar situações corriqueiras e que não 

estimule ao pensamento reflexivo nas tomadas de decisões.  A conversa sempre é a melhor opção, 

devemos conhecer nossos alunos para então trabalhar individualmente, pois cada criança tem as 

especificidades, gritos e castigos nunca será a melhor opção em sala de aula, já que com essas 

atitudes a criança apenas reproduzirá essas ações.   
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RESUMO: A pesquisa realizada tem como intuito abordar sobre os Direitos Humanos, dando ênfase a inclusão 

das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O objetivo deste texto é relatar na prática da capacitação 

profissional e a produção de jovens atendidos pela Instituição Lar Maria de Lourdes de Tangará da Serra - MT. No 

decorrer das entrevistas e com a observação realizada com os dois jovens que apresentam deficiência mental leve a 

moderada, sendo possível identificar as dificuldades, as adaptações e os benefícios que a convivência profissional 

trouxe para a vida social desses jovens. 

 

Palavras-chave – Jovens; Inclusão; Mercado de Trabalho.  

  

O presente trabalho vai discutir sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. 

O intuito é salientar a importância desses direitos, considerando que o desconhecimento, acaba 

por gerar manifestações contrarias ao que se propõe a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos que diz no ser artigo primeiro que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e em direitos”. 

Conforme a lei nº 13.14/2015, do Capítulo I, Art.1º foi instituída a Lei Brasileira da 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. Art.2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Segundo o Relatório Mundial sobre a Deficiência, de 2012, da OMS (Organização 

Mundial da Saúde) e do Banco Mundial, 

a deficiência é parte da condição humana – quase todos nós estaremos temporária ou 

permanentemente incapacitados em algum momento da vida, e aqueles que alcançarem 

uma idade mais avançada experimentarão crescentes dificuldades em sua 

funcionalidade. A deficiência é complexa, e as intervenções para superar as 

desvantagens associadas à deficiência são múltiplas e sistêmicas – variando de acordo 

com o contexto”. (2012, p.3). 

No Estatuto da Pessoa com Deficiência no Parágrafo 3º “é vedada restrição ao trabalho da 
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pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas 

de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência 

no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigências de aptidão 

plena.” 

Dentre todos direitos humanos abordaremos de maneira mais vigorosa a importância dos 

Direitos das Pessoas com Deficiências, onde resguarda a essas pessoas o direito a inclusão, seja 

em escolas de ensino regular, na capacitação e inclusão no mercado de trabalho, dentre outros, 

que tem por finalidade que as Pessoas com Deficiência se sintam aceitas e respeitadas pela 

sociedade. Conforme Aranha (2000, p.2),” a ideia de inclusão é reconhecer e aceitar as 

diversidades na vida em sociedade, ou seja, garantindo o acesso e as oportunidades independente 

de suas habilidades e limitações.”  

Neste sentido, vale ressaltar que no município de Tangará da Serra, entre as medidas 

tomadas para dar visibilidade e zelar pelo direito da pessoa com deficiência em relação a sua 

inserção no mercado de trabalho a instituição denominada “Lar Maria de Lourdes”, desenvolve 

atividades de formação profissional para inserção dos jovens com algum tipo de deficiência no 

mercado de trabalho.  

 

A contribuição do “Lar Maria de Lourdes” para a formação profissional de jovens com 

deficiência 

Como aporte metodológico para o desenvolvimento do trabalho foi utilizada pesquisas 

bibliográficas e também a pesquisa de campo, sendo assim a parte teórica será desenvolvida com 

base em materiais já elaborados, constituídos principalmente dos Estatutos e artigos científicos.  

Para a abordagem da pesquisa de campo, foram selecionados dois jovens com deficiência 

mental leve a moderada do Programa Jovem Aprendiz, da Instituição Lar Maria de Lourdes. No 

primeiro momento foi realizada uma entrevista informal com esses dois jovens para sabermos 

suas experiências no seus locais de trabalho. E no segundo momento fomos observá-los como se 

relacionam durante o desenvolvimentos das suas atividades profissionais, com dedicação de 20 

horas semanais sendo 4 horas para capacitação na Instituição e 16 horas de trabalho remunerado 

na empresa para o qual foi selecionado. 

 No município de Tangará da Serra temos algumas instituições que trabalham com a 
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formação profissional de pessoas com deficiência, entre elas podemos citar Centro Municipal 

Integrado de Educação Especial Prof. Isoldi Storck que fica situada na Rua 28 – A nº 900 W no 

Jardim Santa Lúcia, que fornece um Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

 Podemos citar também a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) situada 

na Rua Dep. Hitler Sansão nº 500 W Jardim do Lago, propiciam aos seus alunos Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), proporcionando a dignidade e a inserção da pessoa com 

deficiência na sociedade. 

Desta forma, é proposto o paradigma da inclusão social. Este consiste em tornar, toda a 

sociedade, um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e inteligências na 

realização de seus direitos, necessidades e potencialidades. 

O Lar Maria de Lourdes em Tangará da Serra em parceria com uma empresa na área 

alimentícia desde janeiro de 2015 desenvolvem o trabalho de inclusão no mercado de trabalho. A 

instituição capacita com a parte pedagógica, orientando como ser um bom profissional, 

colocando em evidência o atendimento aos clientes, e a relação com a equipe de trabalho e seus 

encarregados de setor da empresa.  

No contexto de relacionamento percebeu-se que em sala de aula o emocional deles oscila 

muito variando desde um momento de interação entre os membros do grupo, sorrindo e 

brincando, e ficam chateados com alguma coisa ou alguma palavra mal colocada entre eles 

mesmos. O desafio do instrutor não é passar o conteúdo e explicar, mas compreender que tudo 

pode acontecer ao mesmo tempo e precisa estar preparado para as situações que muitas vezes são 

inusitadas para o nosso dia-a-dia, para nós que estamos em sala. Este momento exige muita 

percepção do professor para entender o motivo desta mudança e com muita conversa para trazer 

para o contexto da aula.  

O trabalho permitiu verificar que os jovens que fazem parte programa de capacitação 

possuem deficiência leve a moderada estando aptos para o trabalho, mas não é fácil as sociedade 

entender que a pessoa que tem alguma deficiência é capaz de realizar atividades diante de suas 

limitações físicas ou intelectuais. A observação acima, pode ser constatada diante do relato de 

uma jovem, onde aqui utilizaremos o nome fictício de Maria da Silva: 

Um cliente disse que lugar de retardado era na APAE e que não deveria estar ali para 

atendê-lo, sendo muito educada respondi que passei por acompanhamento naquela 

instituição e que naquele lugar não tinha retardado e sim pessoas especiais recebendo 
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atendimento e carinho e que estou fazendo meu trabalho com muita responsabilidade e 

procuro atender todos com respeito e educação. 

A sociedade discute muito o tema “Inclusão Social”, mas muito pouco realiza e quando o 

faz é meramente por obrigação legal (exigência por lei). As empresas e a sociedade como um 

todo ainda não abre o espaço devido para as pessoas com deficiência, talvez por falta de 

informação ou mesmo medo de lidar com alguma situação que venha ocorrer, mas felizmente a 

mentalidade de alguns empresários nos motiva a continuar. 

As empresas parceiras da Instituição Lar Maria de Lourdes “somente uma” abriu espaço 

para este tipo de jovem aprendiz. No início havia uma preocupação por parte dos profissionais e 

coordenadores de inserir os jovens nas turmas, devido que desde o início a turma era 

especificamente dos PcD (Pessoas com Deficiência), e quando os contratos foram encerrando e 

não tendo a possibilidade de ser incluído novamente no programa por orientação do Ministério 

do Trabalho e INSS para dar oportunidade a outros jovens, e o restante da turma foi incluída na 

turma com os demais jovens , sendo que a aceitação de todos foi tranquila no sentido da 

interação entre eles de forma surpreendente pela rápida adaptação de todos mostrando que 

independente de qualquer dificuldade todos possam e devem conviver bem no mesmo espaço, 

com o devido respeito e com a melhor atitude demostrando que não existe diferenças e sim 

limitações de cada indivíduo independente de qualquer deficiência que pode ser física ou mental.  

Outro PcD do programa Jovem Aprendiz, que possui retardo mental leve, e teve 

oportunidade  para trabalhar como repositor de um supermercado, ele não recebe auxilio doença 

pelo INSS como a maioria dos jovens, por isso que esses jovens podem trabalhar até dois anos 

registrados se não perdem a ajuda financeira do governo, que no caso eles e a família preferem 

receber pelo fato de ser muito difícil conseguir novamente já que o trabalho pode ser provisório 

ou aconteça alguma coisa que fique impossibilitado de trabalhar ou coisa parecida, na realidade o 

medo maior é da família ficar sem o benefício do governo e arcar com todas as despesas  que o 

jovem precisa  para viver, como alimentos e remédios. 

Segundo este jovem Marcelo Souza, que aqui utilizaremos o nome fictício nos diz que:  

sinto-me realizado com o meu trabalho, consigo fazer todas as atividades do meu setor e 

tenho um bom relacionamento com meus colegas de trabalho e com os promotores de 

reposição de mercadorias das outras empresas. Fico chateado quando os clientes abrem 

as embalagens dos produtos ou quando tiram os produtos do lugar e largam em qualquer 

parte do supermercado, mas entendo que faz parte do meu trabalho e que não posso me 

indispor com os clientes, porque estou ali para trabalhar e fazer o atendimento da 

melhor forma possível quando sou solicitado. 
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No decorrer das entrevistas e a observação foi possível avaliar como positiva a participação 

dos jovens no desenvolvimento da aprendizagem, pois, os conteúdos aplicados como capacitação 

profissional em sala de aula resultaram como base para o trabalho através das orientações que 

facilitam o seu desempenho no mercado de trabalho. 

 Podemos dizer que a sociedade não está totalmente preparada para lidar com as questões 

da diversidade, como exposto nos resultados da pesquisa. Muito se discute, mas poucas ações de 

fato acontecem. As famílias que tem PcD muitas vezes acabam escondendo suas filhas e filhos 

com vergonha da sociedade, e não permitem a convivência achando que as pessoas vão rejeitá-

las ou de alguma forma agredi-las, seja com palavras ou gestos ofensivos. A primeira barreira a 

ser vencida pelos PcD está na própria família, onde atualmente as informações sobre cada 

deficiência chegam a grande maioria da população de forma clara e objetiva fazendo que as 

pessoas possam fazer parte do mundo social e aprendam a conviver com as diferenças de cada 

ser humano dando-lhes oportunidades de realizar trabalhos a partir de seus próprios esforços com 

dignidade.  
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