
 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS 
 

 

 

VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

"EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

"EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 

 

VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019 

 

 

13 de novembro de 2019 

LOCAL: Auditório do Instituto Federal de Rondônia IFRO – Ji-Paraná 

 

 

ISSN 2177-2924 

 
COORDENAÇÃO GERAL 

Profª Me. Neidimar Vieira Lopes Gonzales 

Prof.ª Me. Helen Maciel da Silva 

 

 

COMISSÃO TÉCNICA 

Profª Me. Neidimar Vieira Lopes Gonzales 

Prof.ª Me. Carma Maria Martini 

Prof. Dr. Reginaldo de Oliveira Nunes 

 

 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 

Prof.ª Me. Carma Maria Martini 

Prof. Dr. Fábio Pereira Couto 

Profª Me. Helen Maciel da Silva 

Prof. Me. Iuri da Cruz Oliveira 

Intérp. Esp. Queila Ribas de Souza 

Profª Esp. Leila Noebal Castellani 

Prof.ª Drª. Márcia Rosa Uliana 

Profª Me. Neidimar Vieira Lopes Gonzales 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Dutra 

Prof. Dr. Reginaldo de Oliveira Nunes 

Profª Me. Rosiane Ribas de Souza Eler 

Profª. Esp. Wélica Sampaio 

 
 

 



2 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

        ORGANIZAÇÃO 

 

Carma Maria Martini 

Cosme Alves dos Santos Júnior 

Dilma Brites de Oliveira 

Edivânia de Souza 

Fábio Pereira Couto 

Helen Maciel da Silva 

Inamaren Peres de Santana 

Juscinéia dos Santos Delfino 

Keila Mariano dos Santos 

Leila Noebal Castellani 

Lírian Monique Ferreira Leite 

Ligia Maria do Nascimento Maciel da Silva 

Márcia Rosa Uliana 

Marli da Silva Costa 

Neidimar Vieira Lopes Gonzales 

Tatiane Cristina Pinto 

Walison Igner Vieira Xavier da Silveira 

Wélica Sampaio 

 
 
 

 

 

 

  



3 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

 

ARTE GRÁFICA 

Juverlande Nogueira Pinto 

Reginaldo de Oliveira Nunes 

Neidimar Vieira Lopes Gonzales 

 

 

 

PRODUÇÃO TÉCNICA DO SITE 

Prof.ª Me. Carma Maria Martini 

 

 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS/Grupo Trabalho 

 

GT-1- Educação, Alfabetização e Letramento; 

GT-2- Educação étnico-racial e inclusiva; 

GT-3- Arte, História, Memória e Diversidade; 

GT-4- Psicologia e Educação; 

GT-5- Legislação, Gestão, Formação e Prática Docente; 

GT-6- Educação Infantil: Cuidar e Educar; 

GT-7- Educação Matemática e suas Linguagens; 

GT-8- Educação, Currículo e Tecnologia; 

GT-9- Educação indígena, do Campo e Ambiental; 

GT-10 – Cidadania e Educação para Jovens e Adultos.  



4 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

 

   

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

Câmpus de Ji-Paraná 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas – DCHS 

Curso de Pedagogia 

 

GRUPO DE ESTUDO INTERATIVO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - GEIPEI 

 
 

 

 

 

 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

"EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
 

VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JI-PARANÁ, 2019  



5 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

   

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

Câmpus de Ji-Paraná 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas – DCHS 

Curso de Pedagogia 

 

GRUPO DE ESTUDO INTERATIVO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA - GEIPEI 

 
 

 

 

 

 

 

Anais... 

VII Seminário de Educação Inclusiva 
"EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 

 

 

 

ISSN 2177-2924 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JI-PARANÁ, 2019   



6 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os artigos publicados nos 

ANAIS são de inteira 

responsabilidade de seus 

respectivos autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

SUMÁRIO 

 

          PÔSTER 

A arte de desenhar, pintar, brincar e aprender ........................................................... 10 
A presença do comportamento desafiador desonesto/furtivo nas escolas ................. 11 
Administrando emoções no período pré-vestibular .................................................... 13 
Arte em Origami: dobradura e seu aprendizado ........................................................ 15 
Arte visual: desenhando, colando e colorindo ............................................................. 17 
Conhecendo a arte por meio das danças regionais ................................................... 19 
Construindo saberes com recursos lúdicos: quebra-cabeça de sistema de medidas 
e grandezas ................................................................................................................  

 
21 

Ensino da língua portuguesa para indígenas e surdos: relações de poder nesses 
ambientes ................................................................................................................... 

 
23 

Jogos lúdicos matemáticos para alunos do atendimento educacional especializado 
da Escola Celso Ferreira da Cunha ........................................................................... 

 
25 

O ensino de ciências e a aprendizagem significativa proposta por Ausubel ............. 27 
O jogo como metodologia de ensino de matemática: um relato de experiência de 
pedagogas em formação ............................................................................................ 

 
29 

O uso do Tangran para o estuda de área e perímetro de polígonos ........................... 31 
Parâmetros da Libras nos sinais Paiter Suruí ............................................................ 33 
Projeto de auto-organização como instrumento de participação ativa da criança na 
escola .........................................................................................................................  

 
34 

Relato de experiência de acadêmicas do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID) durante a prática em sala de aula no ciclo de 
alfabetização ..............................................................................................................  

 
 

36 
Relato de experiência no estágio supervisionado II: letra palito e cursiva e as suas 
caracterizações .......................................................................................................... 

 
37 

Relato de experiência vivenciado durante o estágio supervisionado I na Educação 
Infantil em Ariquemes, RO ......................................................................................... 

 
39 

Relato de experiência vivenciado durante o estágio supervisionado II ....................... 41 
Sinais do ambiente escolar da língua de sinais indígena do Povo Paiter Suruí de 
Rondônia ....................................................................................................................  

 
42 

Tendências de pesquisas sobre o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino 
fundamental ............................................................................................................... 

 
44 

Visão geométrica em sala de aula: uma experiência com as medidas de perímetro 
e de área ..................................................................................................................... 

 
46 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

A importância do uso de jogos em aulas de matemática ............................................ 49 
Análise das monografias em educação matemática de jovens e adultos do curso de 
licenciatura em matemática da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-
Paraná ...................................................................................................................... .. 

 
 

57 
Café Pedagógico: extensão universitária e protagonismo frente as ameaças à 
democracia .................................................................................................................  

 
70 

Corpoalmente: discussões e resultados do projeto de intervenção psicomotora ....... 77 
História da matemática: contribuições no processo de ensino aprendizagem da 
matemática .................................................................................................................  

 
89 



8 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

Jogos: alternativas didáticas para alfabetizar brincando ............................................ 96 
Literatura surda e suas produções culturais ............................................................... 106 
O desenvolvimento do estado de Rondônia e os desafios enfrentados por suas 
colonizadoras .............................................................................................................  

 
114 

Pertubações da aprendizagem: atraso e dificuldades no desenvolvimento escolar 
da criança ................................................................................................................... 

 
122 

Práticas pedagógicas inclusivas no Ensino Fundamental I ........................................ 130 
Projeto de vida: educação financeira como proposta à inclusão social ...................... 140 
Qualidade de Vida no Trabalho e sua importância no contexto educacional ............. 155 
Uma análise do processo de formação inicial de professores de matemática no 
estado de Rondônia: em foco as temáticas concernentes à Educação Inclusiva ...... 

 
166 

Vídeos e animações no ensino de Ciências: recursos necessários e facilitadores da 
aprendizagem ............................................................................................................  

 
177 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔSTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

A ARTE DE DESENHAR, PINTAR, BRINCAR E APRENDER 

 

Izanna Karen da Silva Santos 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR - izannati1@gmail.com 

 
Joêzia silva Justino 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR - joeziasilvajustinosilva@gmail.com 
 

Natielle Silveira dos Santos 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR – natinatielleopo70@gmail.com 

 
Vanessa Freitas Souza 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR - vfreitas030@gmail.com 
 

GT-3- Arte, História, Memória e Diversidade 
 
RESUMO: 

A pintura é fundamental para a educação infantil, pois por meio dela é possível observar a 
identidade e sentimentos da criança. Com os desenhos feitos a lápis de cor, a criança 
começa a transpor o que há dentro dela e expressa suas emoções no papel, sejam boas ou 
não. Esse trabalho foi realizado em um espaço não escolar com crianças 4 a 7 anos no 
município de Ouro Preto do Oeste por acadêmicos do curso de Pedagogia. O objetivo foi 
trabalhar a imaginação, a psicomotricidade fina, estimular a criatividade das crianças para 
reaproveitarem materiais recicláveis como uma forma de preservar o meio ambiente de 
maneira dinâmica e divertida. Quanto à metodologia foi uma oficina, aula expositiva, com 
uma linguagem acessível à compreensão das crianças e utilizamos a técnica de pintura e 
uso das mãos. Utilizamos como referencial de base os estudos de Ferraz (2010) e Osteto 
(2004), bem como tudo que aprendemos nas aulas de Arte- Educação. Ao final da atividade 
foi possível verificar que as crianças se envolveram ativamente com as tarefas, 
desenvolveram a imaginação e aprenderam que é possível fazer brinquedos reutilizando 
materiais descartáveis. Dessa forma, podemos afirmar que o objetivo proposto foi alcançado. 
Concluímos ainda, que a atividade foi enriquecedora e contribuiu para aprendizado de todos 
os envolvidos.  
 

Palavras-chave: Criatividade. Imaginação. Arte. 
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GT-4- Filosofia, Sociologia, Psicologia e Educação 

 

RESUMO 

Segundo dados coletados do questionário da Prova Brasil de 2011, respondido por diretores 
de mais de 56 mil escolas públicas do país, cerca de 30% dos gestores, relataram casos de 
furtos à alunos e 16% à professores, realizados por pessoas da própria escola. O objetivo 
dessa pesquisa é apresentar uma discussão teórica, quanto ao comportamento desafiador 
desonesto/furtivo, apresentado por crianças no ambiente escolar, as principais causas deste 
comportamento e métodos de abordar o tema na sala de aula, fazendo uma análise com 
base em teóricos e dados disponibilizados em sites por especialistas. Em escolas públicas 
ou privadas podem ocorrer casos de furto, estes afetam o cotidiano e as relações, esses 
casos podem ser mais comuns do que imaginamos, vão desde objetos pequenos e de pouco 
valor, até mesmo objetos grandes e de grande valor. Há variadas formas de combater esse 
ato, o professor pode desenvolver atividades pedagógicas que envolvam furto e valores 
morais, inserido no tema transversal ética. Foram coletados dados disponibilizados por 
especialistas que abordam o furto na escola, bem como utilizamos teóricos que 
embasaram  nossa pesquisa referente às causas que podem levar uma criança a furtar na 
escola, e atividades sobre o respectivo tema. O comportamento furtivo é quando um 
indivíduo se apodera ou se apropria de algum objeto que não lhe pertence, sem violência 
moral ou física. Existem vários fatores que levam uma criança a furtar, um deles o fator 
econômico influenciado pelo consumismo. Utilizamos como referencial teórico Winnicott 
(1982, p. 234; 1982, p. 223) e Vigotski (2009, p. 377). Professor e escolas precisam estar 
preparados para lidar com este comportamento por meio do planejamento de aulas que 
abordam os valores e a prática da honestidade dentro da sala de aula com todos os alunos, 
a fim de tirar proveito educativo de casos de furto que ocorreram na instituição.  

Palavras-chave: Planejamento. Atividades. Comportamento Desonesto/Furtivo. 
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GT-4- Filosofia, Sociologia, Psicologia e Educação 

 

RESUMO 

O ensino médio é uma das fases mais importantes na vida de um estudante onde passa pela 
transição da juventude para a vida adulta, começa a fazer escolhas próprias a respeito de 
seu futuro, aparentemente é uma fase deslumbrante, porém não é uma fase apenas com 
bons momentos, mas agregada a si está o vestibular, que causa desequilíbrios emocionais 
em muitos adolescentes. O ensino médio é a última fase do ensino básico, visto que os 
jovens começaram a tomar decisões a respeito da profissão, da formação academica, são 
muitas decisões a serem tomadas, porém nem todos os jovens estão preparados para 
suportar a carga emocional que essas indagações trazem consigo. O objetivo do presente 
trabalho é expor a importância da inteligência emocional no ensino médio, demonstrando 
seus benefícios na fase pré-vestibular, o papel da escola e da família para desmistificar 
possíveis preconceitos a respeito da psique saudável na adolescência. A metodologia 
inicialmente consiste em uma pesquisa bibliográfica e posteriormente a aplicação em uma 
escola pública do ensino médio. O referencial teórico foi baseado em autores como Lopes 
(2012) e Araújo (2012). Os resultados parciais alcançados foram: os adolescentes se sentem 
pressionados em relação ao vestibular, se sentem estressados por terem que decidir sobre 
qual profissão seguir e se sentem desestimulados. A escola necessita adaptar-se às 
necessidades dos alunos, seja no ambito intelectual, emocional e psíquico.  
 

Palavras-chave: Relações Interpessoais. Vestibular. Adolescentes. 
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GT 3 – Arte, História e Diversidade 

 

RESUMO:  
A prática da dobradura em sala de aula encanta e desperta interesse nos estudantes, pelo 
simples fato de contribuir significativamente para a atenção, coordenação visual, auditiva e 
psicomotora, quesitos essenciais para o desenvolvimento cognitivo no processo ensino 
aprendizagem. A técnica japonesa chamada Origami existe há mais de meio século, é 
considerada a arte de dobrar papel sem corte e cola, para criar objetos, traduzido literalmente 
como ato de dobrar papel. Rossi e Teixeira (2013) e Oliveira; Splicido, (2013) foram os 
autores usados como referencial teórico. O presente trabalho é resultado de uma oficina de 
arte em origami. Metodologicamente trata-se de um levantamento bibliográfico para 
aprofundar sobre a temática e posteriormente planejamos as atividades da oficina que foram 
desenvolvidas por acadêmicos do 2º período do curso de Pedagogia com uma turma de 
alunos da educação infantil, cujo objetivo foi exposição do tema origami, conceituando e 
apresentando sua origem e formatos. Posteriormente, oportunizamos à turma um momento 
para criar por meio da dobradura, as crianças usaram variadas cores para formar inúmeros 
modelos de origami. Ao final da oficina foi possível perceber que as crianças desenvolveram 
as atividades com interesse e motivação. A arte é um conteúdo riquíssimo que também pode 
ser explorado enquanto recurso didático pedagógico para trabalhar os conteúdos das 
diferentes áreas do saber. A ater em origami auxilia no desenvolvimento da coordenação 
motora, a criatividade, a imaginação e da emoção.  
 

Palavras-chave: Dobradura. Educação Infantil. Didática Pedagógica.  

 

REFERÊNCIAS 

 
FLUSSER, V. O mundo codificado: Por uma filosofia do design e da comunicação. São 
Paulo: Cosac Naify, 2007. 

                                                             
2 Grupo de Pesquisa:  Estudo Interativo e Pesquisa em Educação Inclusiva - GEIPEI, da Universidade Federal 
de Rondônia – UNIR. 
3 Acadêmica do Curso de Pedagogia, na Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná. 
4 Acadêmica do Curso de Pedagogia, na Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná. 
5 Mestra em Educação,  Professora da Universidade Federal de Rondônia, campus Ji-Paraná. 



16 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

ROSSI, D. C.; TEIXEIRA, S. A. Origami científico: a linguagem das dobraduras no design 
contemporâneo. Revistafaac, Bauru, v. 2, n. 2, p. 165-178, 2013. Disponível em: 
<www3.faac.unesp.br> Acesso em: 18 de abr. 2019. 

SERRES, M. Os cinco sentidos: Filosofia dos corpos misturados. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2001. 

OLIVEIRA, L. A.; SPLICIDO, L. C. A Literatura e a magia da dobradura e suas 
implicações na aprendizagem dos anos iniciais. In: XI Congresso Nacional de Educação, 
23 a 26 de set de 2013, Paraná: Curitiba. Disponível em: <www.educere.bruc.com.br> 
Acesso em: 18 de abr. 2019. 

  



17 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

ARTE VISUAL: DESENHANDO, COLANDO E COLORINDO 

 

Núbia Carla de Oliveira da Silva 
UNIR - carlanubiaa4@gmail.com 

 
Tatiane Cristina Pinto 

UNIR - tatianicristinaa2@gmail.com 
 

Walison Igner Vieira Xavier da Silveira 
UNIR- waligner0@gmail.com 

 
Neidimar Vieira Lopes Gonzales 

UNIR - neidimar1@yahoo.com.br 
 

GT-3- Arte, História, Memória e Diversidade 

RESUMO 

O respectivo trabalho aborda a arte visual colagem e desenho, essa atividade permite 

explorar o campo imaginário e desenvolver a percepção da criança, para compreender os 

elementos constitutivos das artes visuais, como recortes e “rabiscos”. Nessa perspectiva foi 

trabalhado com as crianças a importância de aprender sobre pré-história, e a arte 

contemporânea por meio da Arte visual desenhando, pintando e colando. Este trabalho é 

resultado de uma oficina que foi realizada com crianças de 03 a 10 anos de idade num 

espaço fora do âmbito escolar, ou seja, na Brinquedoteca da Fundação Universidade Federal 

de Rondônia - UNIR câmpus de Ji-Paraná, ambiente no qual é possível brincar livremente. 

Os objetivos foram explorar alguns elementos constitutivos das artes visuais (Colagem e 

desenho), conhecer produções artísticas, culturais, desenvolver a experiência lúdica, a 

percepção, a expressividade e a imaginação. Quanto a metodologia fizemos inicialmente um 

levantamento bibliográfico para aprofundar o conhecimento acerca da temática e, 

posteriormente planejamos e organizamos uma oficina de colagem e desenho, que foi 

desenvolvida tanto individual quanto em grupo. Como aporte teórico para a teoria de base, 

utilizamos os estudos de Ferrari (2018) PCN Arte Brasil (1996). Ao final da oficina foi possível 

perceber que as crianças são criativas e apreciam a arte de maneira espontânea, são 

capazes de expressar os sentimentos para além do desenho e das cores. Elas participaram 

das atividades com interesse e motivação,o que denota que a arte é prazerosa e divertida 

quando bem conduzida enquanto recurso didático pedagógico. Concluímos que as crianças 

aprenderam, assim como nós acadêmicos que a Arte, o desenho e a pintura fazem parte das 

tramas da vida cotidiana. 

Palavras-chave: Arte Colagem. Percepção. Imaginação. 
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GT – 3: Arte, História, Memória e Diversidade 
 

RESUMO 

O Brasil é formado por diversas culturas oriundas de outros países. Essa diversidade 

expõem-se na dança que é um característica cultural de manifestação e expressão do 

movimento humano. Este trabalho é resultado de uma Oficina de Arte sobre Danças 

Regionais, ministrada na turma do 3º Ano do Ensino Fundamental I, na Escola Estadual 

Ensino Fundamental Profª. Carmem Rocha Borges, localizada no Município de Ji-

paraná/RO. O objetivo foi verificar o conhecimento prévio dos alunos em relação às diversas 

danças existentes no Brasil, e a partir disto, trabalhar com eles, a parte teórica sobre a dança 

e sua importância para o desenvolvimento do corpo, para a coordenação motora e a 

expressão de maneira geral. E, além disso, possiblitar aos estudantes o desenvolvimento de 

suas capacidades imaginativas e criativas. Trata-se de um estudo bibliográfico e, 

posteriormente a aplicação de uma oficina de de Arte, cujas atividades foram em grupo. 

Utilizamos como aporte teórico os estudos de Jesus (2005) e Marques e Pereira (2007) entre 

outros. Ao  final das atividades, foi possivel verificar que a maioria dos alunos não conheciam 

a variedade de danças peculiares a cada região do Brasil. Apesar de haver a propagação de 

músicas variadas nos meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, os 

estudantes não souberam explicar os tipos de danças, e fazer a relação delas com as regiões 

a qual fazem parte enquanto bem cultural. No entanto, a realização da oficina, bem como 

das atividades que envolveram dinâmicas de grupo e da contextualização teórica sobre o 

assunto, possibitou o entendimento e a reflexão dos educandos em relação a temática 

proposta.  

Palavras-chave: Arte. Dança. Prazer. Conhecimento. 
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GT-7- Educação Matemática e suas Linguagens 
 

RESUMO 

A abordagem prática dos conteúdos matemáticos em sala de aula colabora para o 

desenvolvimento cognitivo do educando. Com intuito de promover um ensino e aprendizado 

eficaz, foi aplicado um quebra cabeça de Sistema de Medidas e Grandezas, confeccionado 

pelas aplicadoras, cujo objetivo é encaixar as peças de acordo com a nomenclatura, 

abreviação e conversões, conforme o SI. O jogo possui uma base retangular e 32 peças 

triangulares.  A presente atividade foi aplicada no 6° ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Celso Ferreira da Cunha, situada no município de Cacoal/RO, em parceria com o 

Programa Institucional com Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do campus Cacoal/IFRO, 

com a finalidade de compreender as conversões das unidades de medidas e grandezas, 

assim como fixar as nomenclaturas e abreviações. A turma foi dividida em grupos para 

montar o quebra cabeça, possibilitando a interação entre os colegas, o esclarecimento de 

eventuais dúvidas e revisão para prova. As peças do jogo continham informações nos três 

lados do triângulo, para atender a exigência do jogo, por exemplo, se em um dos lados estiver 

escrito: 1 km, a peça que corresponderá a este lado é a conversão em outra unidade de 

medida, como 1000 m. Lembrando que este jogo pode ser adaptado a outros conteúdos, 

tendo em vista que quebra-cabeças estimulam a concentração, o raciocínio lógico e a 

criatividade.  Ao conciliar teoria e prática em uma sala de aula, é perceptível a empolgação 

dos alunos, de tal forma que colabora para a construção de um saber mais criativo, crítico e 

amplo. É válido dizer que este recurso lúdico proporcionou um aprendizado mais significativo 

e prazeroso, uma vez que em uma abordagem teórica, os alunos apresentavam dúvidas 

referentes ao conteúdo. Logo, conclui que a aplicação prática contribui gradativamente para 

o processo de formação epistemológica do educando. 

 

Palavras-chave: Prática. Quebra cabeça. Sistema de Medidas e Grandezas. Matemática. 
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GT -1- Educação, Alfabetização e Letramento 
 

RESUMO 

O presente estudo envolve o ensino de línguas para falantes não nativos, esse tema é 

complexo e contempla questões de cultura, linguagem, identidade e sociedade. A pesquisa 

foi realizada como resultado de discussões nas linhas de pesquisas Estudos Surdos e 

Documentação de Línguas de Sinais e Indígenas no contexto do Grupo Estudos Interativos 

e Pesquisa em Educação Inclusiva (GEIPEI) da Universidade Federal de Rondônia. O 

objetivo da pesquisa foi observar questões que envolvem o ensino de língua portuguesa para 

indígenas e surdos refletindo sobre as relações de poder implicadas nessas relações 

linguísticas. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliografica, buscando entre os 

autores da área as discussões sobre a temática. Segundo Schmidt (2015), esse choque entre 

as línguas não acontece de forma amigável, pois há sobremaneira um enfrentamento da 

língua majoritária com as línguas de grupos menos prestigiados na sociedade. A pesquisa 

foi fundamentada em (Bortoni-Ricardo (2014), Sá (2010), Schmidt (2015) que contribuem 

para a compreensão em que a língua determina quem é o sujeito da aprendizagem e quais 

instrumentos necessários para o de aquisição. Os resultados encontrados mostraram que a 

língua portuguesa se apresenta ainda como a primeira e única língua reconhecida pelo país, 

apesar de haver outras línguas minoritárias (BORTONI-RICARDO, 2014) como as linguas 

indígenas, as linguas de sinais. Conclui-se assim que é  imprescindível refletir sobre as 

implicações ideológicas de perpetuação da restrição cultural e linguística, a fim de  propor 

um ensino de línguas que considere a existência de alunos, cuja língua materna não é o 

português. No caso dos indígenas e surdos a importância de metodologias de ensino de 

Lingua Portuguesa como segunda língua e não usar os mesmas estratégias em que se 

alfabetizam falantes nativos. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006). 

 

Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa. Linguagem. Relações de poder. 
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GT-7- Educação Matemática e suas Linguagens 

 
RESUMO 
O projeto “Jogos Lúdicos Matemáticos” foi desenvolvido com alunos do AEE (Atendimentos 
Educacional Especializado) da escola estadual Celso Ferreira da Cunha, localizada no 
Riozinho distrito de Cacoal-RO. Foram usados como embasamento teórico os estudos de 
Batista (2016) e Mendes (2015). Objetivamos com esse trabalho, proporcionar aos alunos 
um momento de interação entre eles, estimular o raciocínio lógico, desenvolver habilidades 
e conhecimentos básicos da matemática com a utilização de jogos lúdicos. Buscamos 
confeccionar esses materiais concretos usando a ajuda de custo disponibilizado pela CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), através do programa 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) que tem como objetivo 
proporcionar interação dos acadêmicos e bolsistas com o ambiênte escolar, sendo que os 
mesmos devem levar aos alunos da escola pública novas metodologias de ensino e 
aprendizagem, e com isso, foram confeccionados e usados como recursos didáticos jogos 
como, tapete geométrico, máquina de somar, máquina de contar, árvore numérica, tangram, 
e outros. Para aplicação do projeto a professora do AEE (Atendimento Educacional 
Especializado) disponibilizou sua sala para que fossem desenvolvidos os jogos com os 
alunos, e eles tiveram este momento para se divertirem e adquirirem conhecimento, ficando 
as bolsistas a disposição dos mesmos para os auxiliarem com os jogos, explicando a cada 
um como jogar e os mostrando o conteúdo inserido. Ao final do projeto, concluímos que o 
aprendizado se deu de forma prática e descontraída, levando em conta a participação 
inclusiva dos alunos, pois foi possivel perceber que com os jogos eles puderam interagir de 
forma contextualizados com os conteúdos matemáticos apresentados de forma lúdica 
tornando o aprendizado mais significativa. 
 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado. Lúdico. Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência. 
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GT-8- Educação, Currículo e Tecnologia 

 

RESUMO 

O trabalho teve por objetivo descrever os princípios teóricos que visam fundamentar a 

construção de objetos de aprendizagem por meio da teoria da aprendizagem significativa 

proposta por Ausubel. Foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica sobre a temática, 

baseado nos princípios trabalhos propostos por Ausubel. A teoria da aprendizagem proposta 

por Ausubel e seus colaboradores resulta do lançamento de bases visando a compreensão 

de como o indivíduo constrói os significados propondo caminhos à elaboração de 

metodologias de ensino resultando em uma aprendizagem significativa. Os resultados 

apontam que os objetos de aprendizagem têm como objetivo a facilitação da aprendizagem 

por meio de significados dos conteúdos relacionados ao ensino de ciências, utilizando-se 

para tal finalidade o uso integrado de mapas conceituais, representação múltipla de 

determinado acontecimento, animação interativa e textos. O professor pode contar com a 

implementação dessa possibilidade por meio de aplicativos disponíveis gratuitos, sendo: 

Modellus para elaboração de animações e CMapTools, na construção de mapas conceituais. 

Professores podem utilizar a aprendizagem significativa utilizando-se de procedimentos que 

irão oportunizar ao aluno uma busca de conexões entre o seu conhecimento prévio e o novo 

conhecimento, utilizando-se de estratégias de avaliação que permitam a efetivação da 

aprendizagem significativa proposta por Ausubel.  

  

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Aprendizagem Significativa. Teoria de Aprendizagem.   
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GT-7: Educação Matemática e suas Linguagens 

 

RESUMO 

O uso de jogos é uma tendência metodológica para o ensino da matemática que está em 

evidência, tendo em vista que possibilita o desenvolvimento de habilidades que favorecem o 

processo de ensino-aprendizagem dos conceitos matemáticos e o desenvolvimento integral 

dos alunos. Assim, o presente artigo tem como objetivo apresentar reflexões acerca da 

importância de explorar os jogos como metodologia de ensino da matemática na formação 

de pedagogos. Trata-se de um relato de experiência vivenciada nas aulas do componente 

curricular Fundamentos e Práticas do Ensino da Matemática da Licenciatura em Pedagogia 

da Universidade Federal de Rondônia, Campus Ariquemes. Foi proposto pela professora 

uma pesquisa sobre a temática em foco e, para sua execução, utilizamos uma abordagem 

qualitativa (CHIZZOTTI, 2006), com alguns procedimentos da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2000). Inicialmente realizamos estudos teóricos sobre a temática, tendo como base textos 

contidos nas obras de  Cármen Lúcia Brancaglion Passos e Mauro Carlos Romanatto 

(PASSOS; ROMANATTO, 2010; ROMANATTO; PASSOS, 2011). Num segundo momento, 

tendo como suporte as leituras realizadas, confeccionamos jogos para explorar conteúdos 

matemáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como simulamos a aplicação 

em sala de aula. A experiência vivenciada possibilitou a compreensão, por parte dos futuros 

pedagogos, de que o uso de jogos é uma metodologia de ensino ativa, a qual favorece o 

processo de construção do conhecimento matemático. Além disso, se bem planejadas, as 

atividades envolvendo jogos possibilitam às crianças o desenvolvimento do raciocínio lógico-

dedutivo,  da autoconfiança, da concentração, da organização e da socialização, 

aumentando assim a motivação para a aprendizagem. A aplicação da metodologia de ensino 

em questão requer dos professores um embasamento teórico sólido para fundamentar as 

suas práticas, portanto deve ser amplamente explorada nos cursos de formação de 

professores que ensinam matemática, dentre eles, os pedagogos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Formação de professores.  Jogos Pedagógicos. 

Prática pedagógica.  
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GT-7- Educação Matemática e suas Linguagens 
 

RESUMO 

Ao verificar as dúvidas dos alunos, nota-se que a dificuldade de assimilação entre teoria e 

prática ganha ênfase. O professor como educador deve buscar formas de conciliação entre 

teoria e prática, para que assim possa diagnosticar e sanar as dúvidas, uma vez que se trata 

do principal mediador da elaboração do conhecimento dos alunos. Desta forma, foi proposta 

a atividade “O uso do Tangram para o estudo de área e perímetro de polígonos”. O Tangram 

é um recurso didático que pode ser usado para facilitar o aprendizado do aluno nas aulas de 

matemática. O fato de manusear o material concreto permite a visualização e compreensão 

de conceitos matemáticos, assim, como criar e resolver situações-problemas, promover o 

raciocínio lógico e despertar a criatividade. Em busca de propor o conteúdo “área e perímetro 

de polígonos” nas aulas práticas, o quebra-cabeça é uma boa alternativa, tendo em vista, 

que o mesmo permite o envolvimento do aluno. A presente atividade foi desenvolvida por 

meio do PIBID, no 6º ano da Escola Estadual Celso Ferreira da Cunha localizada no Bairro 

Riozinho em Cacoal-RO. Como embasamento teórico foram usados os seguintes autores: 

Silva (2017) e Martins (2015). O objetivo foi a fixação do conteúdo por meio de uma atividade 

prática. De inicio foi realizada uma breve revisão sobre conceitos na lousa, após fornecido o 

material para que primeiramente realizassem a dedução da área e perímetro por assimilação 

com outras figuras e após o cálculo seria realizado com fórmulas. Após aplicação das 

atividades propostas pode-se perceber que gerou resultados compensatórios tendo em vista 

que ao ter contato com o material e realizar as medições com o auxílio da régua, os alunos 

tiveram a possibilidade de relacionar o conteúdo e demonstraram ter compreendido, isto foi 

visualizado no decorrer da aula, pois conforme verificavam-se as medidas, obtinham a área 

e o perímetro das figuras com facilidade. 

 

Palavras-chave: Tangram. PIBID. Matemática. 
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GT - 2: Educação étnico-racial e inclusiva. 

 
RESUMO: 
A pesquisa surgiu a partir de uma visita que fiz a aldeia em 2016, trazer esse tema para o 
meio acadêmico é uma forma de colocar em discussão esse grupo de surdos que estão 
distante dos grandes centros urbanos e que para se comunicar criaram sinais próprios. O 
objetivo é comparar os sinais próprios dos surdos indígenas Paiter Suruí (SPS) que foram 
mapeados nas pesquisas de Eler (2017) , Lima (2017)  e Coladine (2017).contemplam os 
cinco parâmetros da Libras, utilizando essas autoras e Vilhalva (2004 e 2012) como 
referencial teórico. O procedimento metodológico deste estudo será dividido em dois 
momentos, primeiro momento será abordado sobre os indígenas surdos e seu 
desenvolvimento no Brasil, pela autora Shirley Vilhalva, segundo momento a uma 
abordagem regional do mapeamento realizado na cidade de Cacoal-RO, pelas autoras 
descritas acima. A pesquisa é bibliográfica de caráter qualitativo e está se desenvolvendo 
através de análise dos sinais usados por um pequeno grupo de indígenas surdos. A pesquisa 
será bibliográfica, as obras que serão utilizadas para análise dos dados são as dissertações 
de mestrado intituladas:  Mapeamento de Sinais da Educação Escolar Indígena dos Surdos 
Paiter Suruí (ELER, 2017), Mapeando os Sinais Paiter Suruí no Contexto da Comunidade 
(GREGIANINI, 2017) e Mapeamento dos Sinais da Comunidade Surda do Povo Paiter Suruí 
no Contexto Familiar (COSTA, 2017). A pesquisa está em andamento, esperamos encontrar 
na língua de sinais Paiter Suruí, os parâmetros encontrados na Língua Brasileira de Sinais -
LIBRAS. 
 

Palavras-chave: Parâmetros da Libras. Indígenas surdos. Sinais Paiter Suruí.    
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GT-4- Filosofia, Sociologia, Psicologia e Educação 

 
RESUMO 
Este o projeto teve como objetivo utilizar a auto-organização como elemento pedagógico 
eficaz, proporcionando a participação ativa das crianças do ensino fundamental de 1º ao 5º 
ano nos espaços de reflexão e permanência da criança durante o ano letivo e expandindo 
para as demais turmas da escola. . A pesquisa se baseia nas contribuições de Pistrak (1924) 
citado por Freitas (2013) destacando a importância desse trabalho organizacional, pois 
desperta a responsabilidade da criança. Considerando essa necessidade, em ampliar o 
conhecimento, a Supervisão em conjunto com a direção, convidou o servidor, técnico da 
Secretaria Municipal Renato Eberson, presente na implantação da pedagogia da alternância 
nas escolas da área rural de Ji paraná/RO, para uma palestra. A professora Rogéria 
Conceição, adaptou seu conhecimentos prévios obtidos na educação do campo e propôs um 
trabalho diferenciado com suas turmas no CMEIEF Prof.ª Maria Antônia na área urbana. A 
professora organizou de forma democrática e participativa os alunos, promoveu a votação 
das lideranças de sala, e dos demais espaços destacando os critérios para a participação 
dos alunos. Assim, surgem os líderes e a distribuição das tarefas a serem organizadas pelos 
estudantes. Nas funções a serem desenvolvidas estão a organização dos livros da sala, 
preparação e organização do espaço de vídeo, limpeza das mesas para a próxima turma 
que entrar no refeitório, organização dos líderes para requerer melhorias para sala ou para 
a escola, cobrança de boa conduta e participação ativa nas tarefas e trabalhos que devem 
ser cumpridos durante o ano letivo. Assim, nessa dinâmica o resultado demonstra que a 
participação da criança se tece nos eixos pedagógico destacando a autonomia e a 
organização no contexto escolar  
 

Palavra Chave: Auto-organização. Autonomia. Ambiente Escolar. 
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GT 1: Educação, Alfabetização e Letramento  
 

RESUMO 

Este resumo tem por objetivo narrar como foi o primeiro contato com uma turma de 

alfabetização através do PIBID, que busca a formação de educadores na primeira metade 

do curso de licenciatura em Pedagogia visando uma proximidade com a prática e a realidade 

das escolas públicas de educação básica. Amparou-se na teoria histórico - crítica, e sua 

didática em Gasparini (2003). Que aborda as práticas sociais, fundamentos teóricos e os 

procedimentos práticos, para ajudar no processo de aprendizagem. As atividades 

desenvolvidas foram: reescritas de frases, trechos de histórias ´do livro Cabelo de lelê, 

leituras, bingo, ditado e alfabeto móvel. Essas atividades foram desenvolvidas na escola 

Roberto Turbay com as turmas do 1° ao 3° ano do ensino fundamental contendo 

aproximadamente 30 alunos cada turma. Aplicar as atividades foi desafiador, pois, exigiu das 

acadêmicas mais do que conhecimento teórico sobre o conteúdo, já que procurou-se buscar 

uma metodologia e didática para reter a atenção dos alunos. Os resultados apontaram maior 

interação das crianças com relação aos conteúdos, interesse em aprender e identificar os 

códigos linguísticos e percebeu-se também a motivação pelas produções textuais quando 

propostas. Ao finalizar, as acadêmicas de graduação, vivenciaram esse processo na 

alfabetização acreditando que o professor exerce o papel de estimular o desenvolvimento da 

criança nessa fase de alfabetização e compartilham que a educação de qualidade não pode 

ser unicamente na transmissão de conhecimento professor-aluno, mas sim orientar na 

formação de um profissional capaz de buscar seu próprio aprendizado. 

 

Palavras-chaves: Alfabetização. Prática Profissional. PIBID. 
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GT-1- Educação, Alfabetização e Letramento 

 

RESUMO 

O interesse por esse tema surgiu durante o Estágio Supervisionado Obrigatório II  em uma 

turma do ciclo de alfabetização como pré-requisito da Universidade Federal de Rondônia do 

Campus de Ariquemes. O objetivo deste resumo é mostrar que no início da alfabetização é 

um grande desafio para a criança a introdução da escrita, pois envolve um grande esforço 

muscular, que precisando ser trabalhado desde cedo à base motora da criança, 

desenvolvendo a sua lateralidade para que possa ter domínio das suas habilidades. As letras 

palitos são ótimas para o inicio da alfabetização, pois as letras são individuais e pode ser 

escrita uma de cada vez. Já as letras cursivas demandam uma habilidade maior, uma vez 

que, são utilizadas para tornar o registro mais rápido. Com amparo em documento BRASIL 

(2012) e nos autores LEGRANDE (1977) e PIAGET (1995), a letra cursiva passa a se tornar 

interesse do aluno a partir do terceiro ano do ciclo de alfabetizaçao. Nesse momento a 

criança já desenvolveu a sua habilidade de escrita e leitura que permite a concretização 

admitindo que, a criança dever ser capaz de pensar e modificador a escrita, não bastando 

apenas o reconhecimento de códigos. Embora a letra cursiva seja algo relativamente 

histórica, seu processo de desenvolvimento possui uma exigência maior de coordenação 

motora, sendo substituída pela letra palito durante os anos iniciais por se tratar de um 

processo mais simples e de fácil domínio, servindo de base para a aprendizagem por estar 

associado ao convívio social da criança. Percebe-se que é fundamental trabalhar a 

cordenação motora da criança desde a educação infantil e estimula-la à dar seus primeiros 

passos na escrita é essencial para desenvolver a sua lateralidade, facilitando a sua 

introdução no mundo da escrita.  
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GT 6: Educação Infantil, Interações, Brincadeiras Cuidar e Educar  

 

RESUMO 

O estudo tem por objetivo expor um relato de experiência, desenvolvido a partir de requisitos 

avaliativos na disciplina de Estágio Supervisionado I ofertado no curso de Licenciatura em 

Pedagogia, da Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ariquemes RO, realizado 

no 1º Semestre de 2019. O trabalho iniciou-se iniciou com 12 horas de observação em uma 

turma de Maternal II, com o propósito de observar aspectos de como estimular o 

desenvolvimento da criança, instigando sua curiosidade. Notamos que seria importante 

desenvolver um projeto de Intervenção para reforçar a relevância das cores primárias e 

secundárias, como parte do aprendizado. Com base na perspectiva de Pauli (2004), as cores 

são vistas como parte da aparência dos objetos fazendo com que tenham uma associação 

entre eles, como a cor das nuvens, dos tecidos, a cor de um carro, por exemplo. Quindici 

(2004), define cor como uma sensação de luz criada nos orgãos da visão. Para este autor, a 

cor se transforma em uma combinação de sensações fisicas. A partir da fundamentação, 

pesquisou-se então atividades que propocionassem às crianças o reconhecimento das 

cores. Após esse  período, as acadêmicas elaboraram o projeto, com carga horária de 20 

horas. O estágio foi realizado no Centro Municipal de Educação Infantil Arikem. As atividades 

relacionadas foram: apresentação das cores primárias e secundárias desenvolvidas com 

garrafas pet e pintura inusitada com as mãos, essas práticas foram feitas com exposição oral 

e em grupo. Ao término da regência notou-se que as crianças já sabiam identificar e 

relacionar as cores. Conclui-se que um “projeto de cores” pode proporcionar às crianças 

nessa fase de descobertas e curiosidades, o seu desenvolvimento psicomotor, e também, 

atividades que contribuem para o despertar da sensibilidade e apropriação do conjunto de 

cores.  

 

Palavras-chave: Cores. Descoberta. Estágio. 
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GT-1- Educação, Alfabetização e Letramento 

 

RESUMO 

Este tema surgiu durante o estágio supervisionado  II, realizado em uma turma do terceiro 

ano do ciclo de alfabetização, como requisito da disciplina no curso de Licenciatura em 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ariquemes. Tendo como 

objetivo relatar as experiencias vivenciadas durante o estágio supervisionado. Iniciou-se com 

a observação em uma sala com 30 alunos, com intuito de observar as práticas de 

alfabetização em sala. Em seguida, construiu-se o aporte teórico sobre a alfabetização, onde 

é entendida como um processo de inclusão da criança na sociedade. Assim, a alfabetização 

faz com que a criança tenha uma interação com as pessoas do seu convívio. Como 

contribuição no processo de alfabetização, uma das idéias foi mostrar textos de diferentes 

gêneros textuais, disponibilizando para os alunos recortes de figuras e textos, de jornais e 

revistas, para assim incentivar a produzirem seus próprios textos. A alfabetização precisa 

ser compreensiva e comunicativa, pois leva em conta o método e modo de aprendizagem 

das crianças. Demo (2007) afirma: “a responsabilidade do professor não é a de ensinar as 

crianças a ler, mas a de tornar a aprendizagem possível.” Concluímos que, o indivíduo 

através da educação tem a capacidade de se transformar e mudar o seu contexto social. A 

aprendizagem está ligada ao seu desejo de alcançar e projetar o seu caminho. Ao observar 

o processo de ensino e aprendizagem, descobrimos a importância de inserir novos textos na 

vida escolar dos alunos para a construção do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Alfabetização. Aprendizagem. Alunos. 
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GT - 2: Educação étnico-racial e inclusiva 

 

RESUMO: 
Nas últimas décadas a educação de surdos tem sido objeto de estudo no meio acadêmico. 
O status da Libras se deu com a aprovação da Lei 10.436/2002, que assegurou aos surdos 
sua identidade cultural. Neste contexto acrescentamos os povos indígenas surdos. A 
pesquisa de registro de sinais Paiter Suruí (SPS) de indígenas surdos foi realizada na aldeia 
Gapgir, cidade de Cacoal, estado de Rondônia. O objetivo foi mapear sinais indígenas na 
perspectiva da identidade cultural desse povo no ambiente amazônico, composta por um 
grupo de surdos indígenas que se comunicam por sinais próprios. A metodologia utilizada 
na pesquisas  foi  a metolologia de pesquisas pós-críticas em educação que acreditam ser 
possível pesquisar sem um método previamente definido (PARAÍSO, 2012). A pesquisa teve 
como referencial teórico os Estudos Culturais e os Estudos Surdos (2006), Hall (2006), Fleuri 
(2003), nas relações interculturais para surdos, Vilhalva (2012) em suas pesquisas sobre as 
línguas de sinais indígenas, se depara com as línguas de sinais emergentes. Os autores 
Leite e Quadros (2014) afirmam sobre a importância do registro de variedade de línguas de 
sinais de grupos de surdos distantes de grandes centros urbanos, como é o caso dos 
indígenas surdos, contribuindo assim, para que essas línguas não desapareçam. Os 
resultados encontrados comprovam que os (SPS) apresentaram características análogos às 
línguas de sinais. Estiverem presentes nos sinais características como a arbitrariedade, a 
iconicidade, sinais compostos, sinais com empréstimo linguístico da Libras, sinais a partir de 
experimentos da visualidade, com dramatização da ação ou do objeto, dentre outros 
(STROBEL, 2016). Segundo Felipe (2007) na fomação de um sinal nas línguas de sinais, é 
preciso que ele passe por uma organização que são através dos parâmetros para que o sinal 
seja formado. Nos sinais Paiter Suruí (SPS) estão presentes esses parâmetros das línguas 
de sinais. 
 

Palavras-chave: Registro de sinais Paiter Suruí. Identidade cultural. Variedade de línguas 

de sinais. 
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GT-1- Educação, Alfabetização e Letramento 

 

RESUMO 

Por meio do contato direto com produtos e meios de comunicação, a ciência e tecnologia 

estão presentes no cotidiano dos indivíduos em diferentes situações e faixas etárias. A 

escola assume, então, papel fundamental na alfabetização para as ciências, sendo consenso 

entre os professores que ela deve acontecer desde os anos iniciais do ensino fundamental. 

Ao acontecer nessa fase, pode auxiliar os alunos a compreenderem melhor o mundo que o 

cerca, desenvolvendo o pensamento crítico e analítico, aprendendo ideias que irão facilitam 

o aprendizado para posteriormente o entendimento das teorias científicas e a ciência como 

produto da atividade do próprio ser humano. A educação em ciências é, no entanto, 

desenvolvida de forma escassa e ineficiente nessa fase escolar, levando aos alunos a não 

responderem aos seus questionamentos científicos. O estudo teve como objetivo fazer um 

levantamento das pesquisas apresentadas no ano de 2017 no Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). Os resultados apontam para um total de 9% 

de pesquisas realizadas envolvendo temáticas no ensino fundamental, sendo que dessa 

porcentagem apenas 2% está direcionada aos anos iniciais do ensino fundamental. As 

temáticas mais abordadas estão relacionadas ao ensino e aprendizagem de conceitos 

científicos e a formação de professores de ciências. Nota-se então, que ainda são escassos 

o relato de experiências e pesquisas desenvolvidas no ensino de ciências para as crianças 

nos anos iniciais do ensino fundamental, devendo a necessidade de novas pesquisas 

envolvendo a temática.  
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GT-7- Educação Matemática e suas Linguagens 
 

RESUMO 

A aplicação prática de conceitos matemáticos em sala de aula é primordial para 

complementar o aprendizado do aluno. O educando passa a desenvolver suas habilidades 

de raciocínio-lógico, criatividade, argumentação, interpretação, passando a promover 

soluções para situações-problemas. Desta forma, cabe ao professor enquanto mediador 

deste processo, traçar objetivos, estabelecer ações e selecionar recursos de acordo com as 

necessidades da turma. Com intuito de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 

na educação básica, foi proposta a seguinte atividade “Visão geométrica em sala de aula: 

uma experiência com as medidas de perímetro e de área”. A presente atividade foi aplicada 

no 6° ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Celso Ferreira da Cunha, situada no 

município de Cacoal/RO, em parceria com o Programa Institucional com Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) do campus Cacoal/IFRO, com o objetivo de compreender as unidades 

de medidas de superfície e de comprimento, assim como calcular e distinguir a área e o 

perímetro de polígonos. A atividade iniciou com a construção de um metro quadrado com 

uso de revistas e uma fita métrica, abordando as diferenças entre as unidades de medidas 

de comprimento e de superfície. Para colocar em prática os conhecimentos adquiridos até 

então, a ideia foi instigar os alunos a uma visão aguçada em sala de aula, a procurarem 

objetos que tivessem a forma de figuras geométricas, o qual foi medido e calculado o 

perímetro e a área. Por fim, percebemos que os resultados foram positivos, tendo em vista 

que em uma abordagem diagnóstica, os alunos apresentavam dificuldades em conceituar 

perímetro e área, assim como utilizar as unidades de medidas. Ao assimilar o conteúdo 

estudado com a realidade, foram esclarecidas as dúvidas, uma vez que durante a resolução 

dos cálculos já dominavam os conceitos abordados, estabelecendo assim, relações 

significativas para o seu aprendizado.  
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GT 07: Educação Matemática e suas Linguagens 

 
RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo explicitar a relevância sobre o papel dos jogos no processo ensino 
e aprendizagem de alunos do ensino fundamental e ensino médio nas aulas de matemática. 
Metodologicamente este se caracteriza como de abordagem qualitativa e do tipo bibliográfica. 
Mostrando que alunos de uma forma ampla, não levando em consideração o gênero e nem a idade, 
tem um maior rendimento nas aulas quando se utiliza de alguma ferramenta lúdica, tornando a aula 
diferenciada e motivadora. Concluindo que esta forma faz com que o aluno aprenda sem perceber 
com seus erros e acertos, contribuindo assim para uma aprendizagem significativa. Notablizando 
assim que os jogos tem as suas vantagens e desvantagens; vantagens pensando na exploração 
desses jogos visando a aprendizagem do aluno com sua participação ativa, e desvantagens essas 
que levam em consideração o possivel despreparo do professor, ocasionando assim uma 
aulatradicional, e sem uma real assimilação e aprendizagem do conteúdo proposto, visto que este 
deve ser o princial objetivo de uma aula diferenciada, proporcionar a aprendizagem.  

 
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Jogos. Lúdico. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
O ensino da matemática é tido como complexo por depender de uma grande 

variedade de fatores, desta maneira, os educadores matemáticos devem concentrar em 

desenvolver a motivação dos alunos para o ensino e aprendizagem, com isso ele deve 

desenvolver a autoconfiança, organização, concentração, atenção, raciocínio lógico dedutivo 

e senso de cooperação. 

Considerando tais fatores e percebendo que a maioria dos alunos não apresenta 

grande interesse na disciplina de Matemática, conjecturando sempre como algo complicado 

e difícil, e que, por outro lado, rapidamente entendem as regras e participam com entusiasmo 

durante as atividades lúdicas. 

Poranto tornando de grande relevância a utilização de jogos em sala de aula, tanto 

para complementar o estudo dessa disciplina, já que o jogo estimula e socializa, e é fonte de 

diversão e aprendizado e ajudando a desenvolver nos alunos capacidades, conhecimentos, 
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atitudes, habilidades cognitivas e sociais. Os jogos matemáticos vêm mostrando eficiência 

no processo de ensino da matemática, pois envolve o aluno e facilita a assimilação dos 

conteúdos curriculares. 

Através dos jogos matemáticos o aluno pode desenvolver diversas  habilidades 

consentâneamente com o auxilio do professor e de um ambiente propício a reflexão e a 

elaboração de estratégias e situações de resolução de problemas, podendo assim ser 

definidas pelo próprio aluno. Como está posto nos Parâmetros Curriculares de Matemática 

(1998),  

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no 
aluno, que gera interesse e prazer. “Por isso, é importante que os jogos façam 
parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a 
potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se 
deseja desenvolver. (BRASIL, 1998, p.48-49). 

 

Para o docente usar jogos em sala necessita de uma breve reflexão sobre o jogo e o 

conteúdo proposto para o mesmo, para que o jogo não seja sem fundamento,  pois isso 

acaba dificultando a realização de um trabalho eficiente, que tenha um bom resultado, sendo 

que a má preparação deste professor pode gerar uma desvantagem na utilização de jogos, 

visto que isto não irá propiciar uma real aprendizagem destes alunos.  

É necessário que o professor utilize o conteúdo  de forma que se relacione com o 

cotidiano do aluno, mostrando assim a grande utilidade da matemática. Para que ele alveje 

esse grau de desenvolvimento, o professor precisa estar motivado e ser desafiado por seus 

alunos. Sendo assim os jogos matemáticos podem ser uma excelente estratégia, pois, os 

jogos constituem a busca de soluções, uma visão crítica do aluno para com o problema 

proposto e ainda contribuem para o desenvolvimento  da coordenação motora e da auto-

estima. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracteriza metodologicamente como de abordagem qualitativa do tipo 

bibliográfico. Levando em consideração a abordagem qualitativa, Silveira e Córdova (2009, 

p.32) explicita que “[...] preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais”. No que tange ao tipo bibliográfico, Fiorentini e Lorenzato (2012) explicam que se 
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trata de uma categoria de pesquisa que permite análises, revisão de estudos e que tem como 

instrumento para essa análise documentos, e/ou produções a partir de arquivos ou acervos 

já existentes.  

 

USO DOS JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICAS 

 

Com o uso de jogos em sala de aula, pode se considerar que é uma atividade muito 

benéfica e necessária para o desenvolvimento de uma real aprendizagem. O jogo por sua 

vez favorece o desenvolvimento e a criatividade do aluno, em desenvolver suas linguagens 

matemáticas, sua criatividade e o seu raciocínio lógico dedutivo. 

Apesar de ser “[...] negligenciado por ser visto como uma atividade de descanso ou 

apenas passatempo.” (SMOLE; DINIZ; MILANI; 2007, p.10). O jogo tem inumeras vantagens 

quanto a sua sistematização e executação em sala de aula. 

Como explicita Grando (1995, p.35) “no contexto do ensino-aprendizagem, o jogo 

assume um papel cujo objetivo transcende a simples ação lúdica do jogo pelo jogo, para se 

tornar um jogo pedagógico, com um fim na aprendizagem matemática – construção e/ou 

aplicação de conceitos” , evidenciando assim, que não se trata apenas de uma atividade de 

recreação, mas de tornar a matemática tangível para o aluno e para a sua assimilação quanto 

aos conceitos abordados no mesmo. 

Jogos educativos, com fins pedagógicos, têm muita importância em situações de 

ensino-aprendizagem, por aumentar o conhecimento do aluno e a introdução de 

propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e também motivadora, 

possibilitando o acesso dos alunos a vários tipos de conhecimentos e habilidades.  

Todo jogo inserido em sala de aula pode  propiciar prazer e até mesmo desprazer, 

quando escolhido de forma aleatória pelos alunos, pois nem sempre o aluno ira ganhar no 

jogo, mais ele sempre ira tentar novamente por ser um jogo. E com isso o lúdico ira ensinar 

algo que complete o indivíduo no seu saber, nos seus conhecimentos e na sua percepção 

de mundo. 

As habilidades envolvidas na elaboração de uma estratégia para vencer o jogo, que 

exigem tentar, observar, analisar, conjecturar e verificar, compõe o raciocínio lógico, 

importante para o Ensino da Matemática. Como esclarece Smole, Diniz e Milani (2007, p. 9):  
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Em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica uma mudança 
significativa nos processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o 
modelo tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro e em exercícios 
padronizados seu principal recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas 
de matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento 
de habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca 
de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, 
as quais estão estreitamente relacionadas ao assim chamado raciocínio 
lógico. 

 

Assim dentre os vários tipos de jogos educativos é de grande destaque as estratégias, 

pois não estão associados ao fator sorte, dependem única e exclusivamente do jogador para 

vencer, pois segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico, a prática de jogos, em particular 

dos jogos de estratégia, de observação e de memorização, contribui de forma que favorece 

o desenvolvimento da capacidade matemática e o desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos. 

Os jogos e a matemática partilham aspectos comuns no que diz respeito à sua função 

educativa, por um lado, a matemática dota os indivíduos de um conjunto de instrumentos 

que potenciam e enriquecem as suas estruturas mentais e os preparam para explorar a 

realidade, e os jogos permitem o desenvolvimento de técnicas intelectuais que enriquecem 

o pensamento lógico e o raciocínio. 

Não basta conhecer os jogos e saber jogar, é necessário que o professor consiga aliar 

de forma interativa e dinâmica esse recurso, para não persistir na rotina, tão conhecida, da 

sala de aula. O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer 

com que os alunos apreciem essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o 

interesse do aluno envolvido, pois é um meio de aprendizagem espontâneo e exercita hábitos 

intelectuais, físicos, sociais e/ou morais.  

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o 

estudante para aprofundar os itens já trabalhados e para adquirir conceitos matemáticos 

importantes, como declara Miorim e Fiorentini (1990, p.7), os jogos “[...] podem vir no início 

de um novo conteúdo com a finalidade de despertar o interesse da criança ou no final com o 

intuito de fixar a aprendizagem e reforçar o desenvolvimento de atitudes e habilidades”.  

O trabalho com jogos matemáticos na sala de aula traz algumas vantagens, como 

saber detectar os alunos que estão com maiores dificuldades nos conteúdos, demonstrar se 

um determinado conteúdo foi assimilado pelos alunos. Outra vantagem é tornar o aluno mais 

crítico, alerta e confiante. Não existindo o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau 
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necessário para se chegar a uma resposta correta; o aluno motiva-se com o clima de uma 

aula diferente, o que faz com que aprenda sem perceber. 

Outro aspecto importante é a socialização dos jogos, pois com eles os alunos 

aprendem a conviver e respeitar outras pessoas e culturas, em especial quando jogam juntos 

para alcançar um objetivo em comum, trabalhando em equipe e distribuindo tarefas. O jogo 

é um transmissor e dinamizador de costumes e condutas sociais, pode ser um elemento 

essencial para preparar de maneira mais integral os jovens para a vida. 

Existem algumas capacidades que podem ser desenvolvidas com o jogo, tais como 

astúcia, confiança, comunicação, imaginação, aquisição de novos conhecimentos e 

experiências, e observação de novos procedimentos. Também podemos citar os jogos como 

fator importante na busca de alternativas para a resolução de problemas ou dificuldades e 

no estímulo à aceitação de normas, hierarquias e trabalho em equipe, considerando também 

que podem ajudar o desenvolvimento físico e mental, pois ampliam as habilidades manuais 

e mobilidade, além da lógica e do senso comum. 

Desse modo o jogo deve ser utilizado como ferramenta de ensino e aprendizagem, 

podendo assim trazer ao aluno o conteúdo através do material concreto para sua realidade 

e a assimilação da matéria dada em aulas expositivas. 

 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DO JOGO 

 

A inserção de jogos no contexto de ensino-aprendizagem auxilia o professor em sala 

de aula, e isso é uma vantagem do uso do jogo, no entanto a as desvantagens com o uso 

do jogo em sala de aula quando não é bem administrado. Vejamos as possíveis vantagens 

e desvantagens de acordo com Grando (2000, p. 35): 

 

Vantagens: 

 Fixação de conceitos já aprendidos de uma forma motivadora pelos alunos; 

 Introdução e desenvolvimento de conceitos de difícil compreensão do aluno; 

 Desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos jogos); 

 Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 

 Significados para conceitos aparentemente incompreensíveis pelo aluno; 

 Interdisciplinaridade; 
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 O jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu próprio conhecimento; 

 Socialização entre os alunos e a conscientização do trabalho em equipe; 

 Um fator de motivação para os alunos; 

 Favorece o desenvolvimento da criatividade, de senso crítico, da participação, a competição 

“sadia”, da observação, das várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em 

aprender; 

 As atividades com jogos podem ser utilizadas para reforçar ou recuperar habilidades de que 

os alunos necessitem. Útil no trabalho com alunos de diferentes níveis; 

 As atividades com jogos permitem ao professor identificar, diagnosticar alguns erros de 

aprendizagem, as atitudes e as dificuldades dos alunos; 

 

Desvantagens: 

 Quando os jogos são mal utilizados, existe o perigo de dar ao jogo um caráter puramente 

aleatório, tornando-se um “apêndice” em sala de aula. Os alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem saber por que jogam; 

 O tempo gasto com as atividades de jogo em sala de aula é maior e, se o professor não 

estiver preparado, pode existir um sacrifício de outros conteúdos pela falta de tempo; 

 As falsas concepções de que se devem ensinar todos os conceitos através de jogos.  

 A perda da ludicidade do jogo pela interferência constante do professor, destruindo a 

essência do jogo; 

 A coerção do professor, exigindo que o aluno jogue, mesmo que não queira, destruindo a 

voluntariedade pertencente à natureza do jogo; 

 A dificuldade de acesso e disponibilidade de material sobre o uso de jogos no ensino, que 

possam vir a subsidiar o trabalho docente; 

 

Através destas afirmações podemos dizer que o jogo é um bom artifício pra ser usado 

em sala de aula, mas com cautela e cuidado, para não se distanciar do que se é esperado, 

utilizando-o de forma adequada onde o professor irá conseguir bons resultados de seus 

alunos. Pois os jogos escolhidos a ser desenvolvidos na sala de aula precisam de uma 

preparação, um planejamento prévio e uma orientação a ser delineada pelo mesmo, com o 

compromisso de proporcionar uma educação de qualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível observar que o trabalho com jogos nas aulas de matemática, propicia a 

motivação do aluno, fazendo com que o mesmo passe a ver as aulas de matemática como 

uma aula prazerosa e divertida, sem perceber as dificuldades rotineiras encontradas nas 

aulas, desenvolvendo, assim sem perceber seu raciocínio lógico. 

Desta maneira, as novas concepções e atualizações que se referem à educação 

matemática, precisamente nas teorias de desenvolvimento e aprendizagem, deixam claro 

que aluno, necessita muito mais de um material concreto para ter significação ao conteúdo 

estudado, nesse aspecto, os jogos é uma forma atrativa de aprender matemática, e 

redefinindo o papel do aluno na facilitação da aprendizagem e do educador na atualidade.   

Notablizando assim que os jogos tem as suas vantagens e desvantagens, como em 

qualquer prática desenvolvida em sala de aula, uma dessas desvantagens é levando em 

consideração a possivel despreparação desse professor, ocasionando assim uma aula não 

tao lúdica, e sem uma real assimilção e aprendizagem do conteúdo proposto, visto que este 

é o princial objetivo de uma aula diferenciada, proporcionar uma aprendizagem vultosa.  

Que este trabalho, propicie reflexões quanto a relevância e cuidado quanto a utilização 

dos jogos e de qualquer outra atividade diferenciada em sala de aula.  
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GT-10 – Cidadania e Educação para Jovens e Adultos 

 

RESUMO: 

Este estudo teve por objetivo analisar o que revelam as monografias em Educação Matemática de 
Jovens e Adultos defendidas no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná no período de 2010 a 2015, com foco nas temáticas 
investigadas e nas principais conclusões/considerações. A base teórica se fundamentou 
principalmente nos seguintes autores e documentos oficiais: Ribeiro (2014), Ponte (1993) e LDB nº 
9.394/96. Os aspectos metodológicos se referenciaram em Fiorentini e Lorenzato (2006) e Bardin 
(2011). Metodologicamente, a investigação se caracterizou como de abordagem qualitativa, tendo 
características dos estudos do tipo estado da arte e de cunho exploratório e bibliográfico. No total 
foram defendidas 58 monografias, contudo, o objeto de análise se constituiu das 07 que abordavam 
a temática Educação Matemática de Jovens e Adultos. A análise teve como foco as temáticas 
investigadas e os principais resultados e considerações. Dentre os resultados obtidos, destaca-se 
que os temas mais investigados nas monografias foram concepções/significados/percepções e 
especificidades do ensino-aprendizagem de Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
No que diz respeito ao primeiro tema, destaca-se que as pesquisas objetivaram identificar tanto as 
concepções dos professores quanto as concepções dos alunos. Quanto ao segundo tema, teve-se 
que as monografias procuraram vincular o ensino de Matemática com a vida cotidiana/profissional 
do educando da EJA. Espera-se que os resultados do estudo propiciem debates e reflexões acerca 
da necessidade de se pesquisar sobre a Educação Matemática de Jovens e Adultos, a fim de 
contribuir de algum modo para a promoção do ensino-aprendizagem de Matemática na EJA. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

monografias. 
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INTRODUÇÃO 

No cenário acadêmico, os debates e pesquisas em Educação Matemática têm sido 

cada vez mais comuns, sobretudo os que se relacionam ao processo de ensino-

aprendizagem da Matemática. Contudo, sabe-se que as discussões e investigações que 

abrangem a Educação Matemática e a EJA têm se constituído como emergentes no século 

XXI. Desse modo, quando acontece a confluência entre a Educação Matemática e EJA é 

preciso compreender que esse processo de emergência decorre de questões históricas, 

sociais e políticas, tanto em relação ao surgimento da modalidade EJA, quanto do campo da 

Educação Matemática. Nesse contexto, destaca-se que no Brasil a Educação Matemática 

enquanto campo científico tem seu surgimento nas últimas décadas do século XX 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2006), assim como a EJA que foi reconhecida como 

modalidade somente após a sanção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9.394 em 20 de dezembro de 1996.  

No tocante à Educação Matemática, Ponte (1993, p. 95), diz que é uma: 

 

Área do saber que se procura debruçar de modo sistemático e consistente 
sobre os problemas que afetam o ensino e aprendizagem desta disciplina, 
bem como a formação de professores e o contexto curricular, institucional, 
social e cultural em que se desenvolve a ação educativa de professores, ao 
contexto escolar, cultural e sócio-político em que ocorre a prática pedagógica.  

 

Percebe-se que a Educação Matemática está centrada para além do que apenas 

tentar compreender o processo de ensino-aprendizagem de Matemática, possuindo um 

papel ainda maior que está entrelaçado com a formação de professores que ensinam 

Matemática.  Tal formação está voltada aos docentes de forma a prepará-los para atender 

as demandas profissionais, independentemente das especificidades do público em que se 

pretende atuar ou atuam. Importante salientar que no tocante à EJA é preciso superar a ideia 

de que se trata de uma educação compensatória e complementar, que: 

 

ainda é predominante entre educadores e gestores da educação brasileira, 
atribuindo à EJA a função de reposição da escolaridade não realizada na 
infância ou adolescência, tendo por trás de sua constituição uma concepção 
de ensino supletivo, que continua sendo referência para se pensar a 
educação básica de jovens e adultos no Brasil (DI PIERRO, 2005 apud 
RIBEIRO, 2014, p. 37). 
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Isso mostra um desvio em relação à real função atribuída à EJA no contexto 

educacional, que não se trata meramente de uma simples reposição de escolaridade não 

realizada na infância ou adolescência. Por fim, são essas colocações, dentre outros 

posicionamentos, que evidenciam a necessidade de se iniciar práticas de pesquisas e 

estudos acerca da EJA, ou até mesmo, de se garantir e aumentar os espaços de discussão 

sobre essa modalidade nos cursos de graduação e pós-graduação, considerando nesses 

locais a produção já existente (HADDAD, 2002), objetivando compreender seu contexto e 

suas peculiaridades. Em especial sobre o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 

curriculares no âmbito específico da EJA, sobretudo o de Matemática, na tentativa de 

contribuir com as práticas docentes que se realizam nessa modalidade, e, por conseguinte, 

com a Educação Matemática dos seus educandos jovens e adultos. Nesse movimento, a 

Educação Matemática de Jovens e Adultos surge na interface dessas duas áreas, e vem se 

consolidando no meio acadêmico-científico devido a sua importância em congregar a 

Educação Matemática e a modalidade EJA, uma vez que há a necessidade de se perscrutar 

e divulgar essa temática para que assim o meio acadêmico e científico se debruce sobre 

suas especificidades. 

Dessa maneira, verifica-se a necessidade de se investigar os diferentes pontos de 

vistas e convergências no âmbito da pesquisa acadêmica no tocante ao campo da Educação 

Matemática de Jovens e Adultos, sobretudo localmente. Sendo assim, este estudo teve por 

objetivo analisar o que revelam as monografias em Educação Matemática de Jovens e 

Adultos defendidas no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) -  Campus de Ji-Paraná no período de 2010 a 2015, com foco nas temáticas 

investigadas e nas principais conclusões/considerações. Valendo mencionar que este estudo 

se trata de um recorte de uma monografia defendida no curso supracitado em 20179. 

 

METODOLOGIA 

Metodologicamente recorreu-se à abordagem qualitativa, de cunho exploratório e 

bibliográfico. De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 103) os estudos do tipo estado 

da arte “tendem a ser mais históricos e procuram inventariar, sistematizar e avaliar a 

                                                             
9 SILVA, Moab Marques da. Análise das monografias em Educação Matemática de Jovens e 
Adultos no curso de Licenciatura em Matemática do Campus da UNIR de Ji-Paraná (2010-2015). 
2017. 72f. Monografia (Licenciatura em Matemática) – Departamento de Matemática e Estatística 
(DME) campus de Ji-Paraná-RO. 



60 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

produção científica numa determinada área (ou tema) de conhecimento, buscando identificar 

tendências e descrever o estado do conhecimento de uma área ou de um tema de estudo”. 

O caráter exploratório se deve pelo fato desse tipo de pesquisa possuir uma 

característica pertinente a um levantamento de dados, e por constituir-se “quando o 

pesquisador, diante de uma problemática ou temática ainda pouco definida e conhecida, 

resolve realizar um estudo com o intuito de obter informações ou dados mais esclarecedores 

e consistentes sobre ela” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 70). Por sua vez, quanto ao 

caráter bibliográfico, assume-se a definição como sendo uma “modalidade de estudo que se 

propõe a realizar análises históricas e/ou revisão de estudos ou processos tendo como 

material de análise documentos escritos e/ou produções culturais garimpados a partir de 

arquivos e acervos” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 71). 

O material de análise do estudo foi constituído de monografias do curso de 

Licenciatura em Matemática do Campus da UNIR de Ji-Paraná, defendidas no período de 

2010 a 2015.  Essas monografias foram obtidas no site do Departamento de Matemática e 

Estatística (DME), no período de 2014 a 2015, em que se vincula o referido o referido curso, 

também junto aos professores-orientadores dos acadêmicos-autores e membros das bancas 

examinadoras destas monografias. 

Cabe mencionar que na busca pelas monografias no site supracitado foram 

localizadas um total de 58 pesquisas defendidas no período entre 2010 a 2015. Contudo, 

após utilizar o critério de que apenas pesquisas que debruçavam sua análise acerca da 

Educação Matemática de Jovens e Adultos, sobretudo pesquisando a EJA não apenas como 

lócus, mas a constituindo como de maneira imprescindível para o desenvolvimento de seus 

respectivos trabalhos, restaram apenas 07 monografias para serem analisadas. Na 

sistematização e discussão dos dados, assumiu-se o caráter interpretativo e se apropriou de 

técnicas da análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

 

APRESENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Para uma melhor visualização dos dados, as 07 pesquisas monográficas foram 

organizadas no quadro 1.  Tais estudos, caracterizados como pertencentes ao tema da 

Educação Matemática de Jovens e Adultos, tem como enfoque investigativo aspectos 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. 



61 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

Quadro 1 – Monografias defendidas no curso de Licenciatura em Matemática do Campus 
da UNIR de Ji-Paraná que abordam a temática Educação Matemática de Jovens e Adultos 
(2010-2015)10 
 

Autor(a) Título Ano Orientador(a) 
Banca 

Examinadora 

Mirani dos S. 
Alves 

Concepções de professores 
sobre o ensino-aprendizagem da 
Matemática na Educação de 
Jovens e Adultos: um estudo com 
professores da rede pública de 
ensino de Ji-Paraná 

2011 
Emerson da S. 
Ribeiro 

Aparecida A. da 
Silva 
Neidimar V. L. 
Gonzales 

Robson R. dos 
Santos 

A Relação entre a Matemática 
formal e a Matemática informal na 
visão dos professores de 
Matemática da EJA do Centro 
Estadual de Educação de Jovens 
e Adultos de Ji-Paraná/RO 

2012 
Emerson da S. 
Ribeiro 

Aparecida A. da 
Silva 
Gisera Dal Santo 

Aline C. M. dos 
Santos 

Um estudo sobre as dificuldades 
dos educandos jovens e adultos 
no processo de ensino-
aprendizagem da Matemática 

2013 
Emerson da S. 
Ribeiro 

Aparecida A. da 
Silva 
Eliana Alves P. 
Leite 

Adelci A. 
Teodoro 

Educação Matemática e EJA: 
uma discussão sobre os 
conhecimentos prévios 
decorrentes da prática 
profissional de jovens e adultos 
que podem ser utilizadas no 
processo de ensino e 
aprendizagem 

2014 
Marcia Rosa 
Uliana 

Aparecida A. da 
Silva 
Eliana Alves P. 
Leite 

Andréa L. dos 
Santos 

Etnomatemática na Educação de 
Jovens e Adultos no CEEJA de Ji-
Paraná/RO 

2015 Vânia C. Mota 

Enoque da Silva 
Reis 
Vani M. S. 
Benitez 

Marlene G. de 
Oliveira 

A perspectiva de estudantes do 
Ensino Médio da Educação de 
Jovens e Adultos sobre a 
modalidade e o processo de 
ensino-aprendizagem da 
Matemática 

2015 
Eliana Alves P. 
Leite 

Emerson da S. 
Ribeiro 
Marcia Rosa 
Uliana 

Vanessa da 
Silva 

Matemática nas profissões: o 
ensino baseado na relação 
Matemática e Trabalho na 
Educação de Jovens e Adultos 
em um projeto social em Ji-
Paraná 

2015 
Emerson da S. 
Ribeiro 

Eliana Alves P. 
Leite 
Reginaldo T. dos 
Santos 

Fonte: Silva (2017) 

 

                                                             
10 Vale destacar que todas as informações das monografias estão dispostas no quadro. Assim, caso haja 
algum interesse nas pesquisas, as mesmas estão disponíveis no link 
https://drive.google.com/open?id=1y86juoHnJ-Dm1bcBo7SzpgrlzDJHlow6.  

https://drive.google.com/open?id=1y86juoHnJ-Dm1bcBo7SzpgrlzDJHlow6
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Vale ressaltar que diante de um quantitativo significativo de 58 monografias, se 

resumir em apenas 07 que se debruçaram acerca da Educação Matemática de Jovens e 

Adultos, remete-se a algo para se preocupar. Segundo Ribeiro (2014), essa discrepância no 

número de pesquisas também se repete no âmbito nacional, porém com outros materiais de 

análise que são as teses e dissertações defendidas no Brasil entre 2000 a 2010. Cabe 

observar ainda que das 07 monografias, 04 foram orientadas pelo professor doutor Emerson 

da Silva Ribeiro. Professor este que vem desenvolvendo pesquisas no âmbito da EJA desde 

sua pesquisa de dissertação de mestrado em 2007, doutorado em 2014 e projeto de iniciação 

científica em 2015. Ressalta-se ainda que a primeira pesquisa identificada foi em 2011 e o 

ano com um maior número de monografias foi o de 2015.  

Na interpretação e discussão das temáticas investigadas nas 07 monografias, 

verificou-se que emergiram dois eixos que contemplavam as temáticas das respectivas 

monografias, sendo: Concepções/Significados/Percepções e Especificidades do Ensino-

Aprendizagem de Matemática na EJA. Os eixos supracitados se respaldam no que as 

pesquisas na área de Educação Matemática se propõem a investigar, uma vez que segundo 

Ponte (1993), a Educação Matemática pode ser entendida como um campo do conhecimento 

que se preocupa com a questão do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, tal 

como a formação do professor e o contexto cultural em que este professor exercerá sua 

prática pedagógica. 

Para as monografias serem enquadradas na temática de 

Concepções/Significados/Percepções, fundamentou-se em Ribeiro (2014, p. 116), que 

destaca que os trabalhos devem ter “como objeto de estudo as concepções, os significados, 

os sentidos, as percepções e as representações sociais de professores ou alunos acerca da 

Matemática e do seu processo de ensino-aprendizagem”. 

Por sua vez, para as monografias serem enquadradas na temática Especificidades do 

Ensino-Aprendizagem da Matemática na EJA, elas devem trazer discussões acerca das 

peculiaridades socioeducacionais dos educandos jovens e adultos frentes à sua inserção no 

cotidiano escolar e à aprendizagem da Matemática na EJA, como, por exemplo, a valorização 

dos conhecimentos vivenciados no cotidiano dos alunos, as reminiscências matemáticas em 

passagens anteriores pela escola, a não infantilização do ensino dos conteúdos 

matemáticos, e a relação trabalho e conhecimentos matemáticos. 

Assim, as monografias que investigaram as Concepções/Significados/Percepções 

foram Alves (2011), Santos (2012), Santos (2013) e Oliveira (2015). Essas pesquisas 
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objetivaram identificar tanto as concepções dos professores quanto as concepções dos 

alunos. Acredita-se que esse duplo olhar a respeito da Matemática e de seu processo de 

ensino-aprendizagem no sistema educacional tende a melhorar quando se coloca em prática 

todos aqueles pontos de vistas mencionados pelos professores e alunos. Conhecer as 

concepções dos professores sobre a Matemática, a EJA e o processo de ensino-

aprendizagem podem fornecer indícios dos elementos que norteiam a sua prática 

profissional. Assim como conhecer a concepção dos alunos oportuniza compreender como 

eles aprendem Matemática, uma vez que o êxito na aprendizagem escolar possui forte 

relação com a maneira como o aluno concebe a Matemática. 

Por sua vez, as monografias que abordaram sobre Especificidades do Ensino-

Aprendizagem da Matemática na EJA foram Teodoro (2014), Santos (2015) e Silva (2015) e 

procuraram vincular o ensino da Matemática com a vida cotidiana/profissional do educando 

da EJA. Esse é um aspecto importante, haja vista que o professor na sua prática docente 

tem que possibilitar ao educando da EJA a oportunidade de expressar seus conhecimentos 

prévios, uma vez que trabalha diariamente com a Matemática em seu cotidiano. Mas para 

isso acontecer, o professor deve trabalhar seus conteúdos de forma contextualizada com a 

realidade do aluno, para que assim o educando não fique se questionando onde ele irá usar 

tal conteúdo, ou dizer que não vê ligação entre o que está sendo ensinado com o que vive 

em seu cotidiano.  

No que diz respeito as considerações evidenciadas nas monografias, identificou-se 

vários aspectos no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática na 

modalidade EJA, tanto em relação aos professores (ALVES, 2011; SANTOS, 2012; SILVA, 

2015) quanto aos alunos (SANTOS, 2013; TEODORO, 2014; OLIVEIRA 2015) e ao professor 

e alunos (SANTOS, 2015). 

Em síntese, Alves (2011, p. 3) evidenciou que “os professores pesquisados ainda têm 

dificuldade para compreender quem são os educandos da EJA e quais suas características 

sociais, apesar de parecerem entender os objetivos, a significação e a importância dessa 

modalidade”. Elucida ainda que, no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem 

de Matemática na modalidade EJA, os docentes evidenciaram “diversificar suas estratégias 

de ensino com problemas práticos ou ligados ao mundo do trabalho, se referindo à 

necessidade de se tratar a EJA de modo diferenciado em relação às demais modalidades” 

(ALVES, 2011, p. 3). 
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Nota-se a partir da pesquisa de Alves (2011), que o professor tem noção de como 

trabalhar com os educandos da EJA, no entanto falta colocar em prática aquilo que está 

apenas no campo das ideias. Assim, verifica-se que o professor não tem conseguido efetivar 

na prática em sala de aula o conhecimento que se tem sobre como deve ser o ensino da 

Matemática para os educandos da EJA. Os motivos que se tem constituído como obstáculos 

para tal devem ser objeto de estudo de futuras pesquisas. Contudo, conjectura-se que 

embora o professor tenha uma noção, e, portanto, pode ter incorporado algumas discussões 

teóricas sobre como deve ser promovido o ensino de Matemática para alunos da EJA, não 

possui um repertório de como ensinar, implicando na prática, e, consequentemente de como 

se efetivar as teorias/discussões teóricas que se tem sobre tal aspecto. 

Santos (2012, p. 6) destacou que sua pesquisa revelou que “os professores 

pesquisados compreendem a relação entre a Matemática Formal e a Matemática Informal 

de maneira distinta”. Destarte, foram suscitados dois tipos de concepções: uma que “ressalta 

que a Matemática Formal e a Matemática Informal são a mesma coisa”, e outra que “a 

Matemática Formal é aquela que se aprende dentro do contexto escolar, e a Matemática 

Informal é aquele conhecimento cotidiano e geralmente aprendido fora do ambiente escolar”. 

Quando se trata de EJA, essa conexão entre o conhecimento formal e informal é de suma 

importância para a construção do conhecimento matemático no âmbito escolar, e, sobretudo 

para se ter uma compreensão a respeito dos diferentes saberes matemáticos e de como eles 

podem ser aplicados no cotidiano. 

Silva (2015, p. 39) observou que foram verificadas “algumas dificuldades por parte do 

professor com relação aos livros que nem sempre trazem a realidade com que se deve 

trabalhar com alunos da EJA”. Embora o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA), regulamentado em 2009, tenha sido um passo 

importante para essa modalidade, mas ainda se faz necessário surgir novas políticas 

favoráveis para este público que possui suas especificidades socioculturais. 

Essas 03 monografias revelaram a importância de que o docente que atua na EJA 

tenha conhecimento das especificidades socioculturais dos educandos dessa modalidade, 

bem como a respeito das diferentes estratégias que podem ser usadas para ensinar 

Matemática na EJA. Dessa maneira, para essas pesquisas se constituiu como primordial que 

o professor adquira conhecimentos dessa natureza tanto no âmbito da formação inicial 

quanto da formação continuada. A fim de que na formação inicial o futuro professor possua 

esses conhecimentos como ponto de partida para que recorra no início da carreira docente; 
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e na formação continuada que esse profissional tenha acesso às novas estratégias de 

ensino, aportes teóricos, e se inteire das novidades que vem surgindo com o passar do 

tempo. 

No tocante às 03 monografias que tiveram alunos como sujeitos participantes de seus 

estudos, Santos (2013, p. 6) salientou que a partir dos relatos dos educandos da EJA, “suas 

dificuldades em aprender Matemática traduzem-se em manifestações de que essa disciplina 

é muito difícil e de que não conseguem compreendê-la, e que isso já era observado por eles 

antes mesmo de estudarem na EJA”. Além do mais, Santos (2013, p. 6) complementou que 

os educandos atribuem as “dificuldades à própria complexidade da Matemática relacionada 

ao seu nível de abstração e generalização, ao formalismo matemático e à linguagem 

matemática”. E ainda, que os educandos apontaram aspectos como: “o ensino inadequado 

ou insuficiente desenvolvido através de metodologias aplicadas pelo professor em sala de 

aula, que se revelam pouco motivadoras e eficazes”, bem como o “tratamento dos conteúdos 

escolares de Matemática trabalhados de modo descontextualizado”. Também foram 

explicitados pelos educandos outras razões, como “os aspectos associados às crenças, às 

atitudes, às expectativas e aos fatores emocionais acerca da Matemática, como não gostar 

dessa disciplina, e também não gostar do professor de Matemática” (SANTOS, 2013, p. 6). 

Em relação à monografia de Teodoro (2014, p. 6), percebeu-se quanto ao perfil dos 

educandos da EJA, que geralmente são jovens e adultos “que não conseguiram dar 

continuidade à sua formação escolar de forma regular, são pessoas adultas que já exercem 

uma profissão. Devido essas particularidades, demandam de uma atuação diferenciada do 

sistema regular e do professor”. Nessa linha de raciocínio, o referido autor elucidou ainda “a 

necessidade de o professor criar mecanismos que possibilitem a transposição do 

conhecimento prático desses sujeitos para o teórico e do teórico para o prático”, dado que 

“essas pessoas utilizam uma carga significativa de Matemática no seu dia-dia que podem 

ser canalizadas para o processo de ensino-aprendizagem da Matemática formal, trabalhada 

em sala de aula” (TEODORO, 2014, p. 6). 

Oliveira (2015, p. 47) elencou algumas considerações interessantes no que se refere 

ao motivo dos educandos terem parado de estudar quando eram jovens: “Quanto aos 

motivos dos estudantes terem desistido de estudar e ainda por escolher a EJA para retornar 

aos estudos, verificou-se que vários motivos influenciaram para que os estudantes 

desistissem de estudar, tais como: trabalho, gravidez e mudanças constantes”. Importante 

mencionar que na maioria dos casos, o motivo pelo qual os educandos desistiram de estudar 
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foi o mesmo pelo qual eles retornaram às salas de aulas: O trabalho. Já era de se imaginar 

que um dos motivos por este retorno às aulas fosse realmente o trabalho, uma vez que o 

mercado de trabalho é muito competitivo e para conseguir um bom emprego se deve ter no 

mínimo o Ensino Médio. 

No que tange ao processo de ensino-aprendizagem, Oliveira (2015, p. 47) relatou que 

“na perspectiva de alguns estudantes o professor não tem um bom relacionamento com a 

turma, sendo este um impedimento para haver o diálogo e uma mediação do professor de 

forma mais efetiva no processo de ensino-aprendizagem da Matemática”. Isso chama 

atenção, visto que se acredita que o docente deve promover um ambiente para o aluno 

expressar suas opiniões e fazer com que seja ativo na sala de aula, pois caso contrário tende 

a ser uma aula que pouco contribui para uma formação ativa e cidadã do indivíduo. 

Verificou-se que estas 03 últimas monografias evidenciaram, dentre outros aspectos, 

a necessidade de que o professor de Matemática que atua na EJA diversifique na forma de 

ensinar, recorrendo a diferentes estratégias didáticas. Além do mais, ficou claro a importância 

de que o docente que leciona nessa modalidade, valorize e utilize os conhecimentos 

matemáticos prévios dos alunos no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. 

Por fim, a monografia de Santos (2015) que teve como participantes da pesquisa 

professor e aluno, propiciou verificar diferentes perspectivas a respeito do processo de 

ensino-aprendizagem de Matemática. Santos (2015, p. 47) apresentou como resultado ao 

que se refere o docente investigado sobre  a Etnomatemática que “percebe-se que existe 

uma grande dificuldade do próprio professor em se fazer uma definição clara do que é na 

verdade Etnomatemática”. Portanto, fica muito difícil para um professor que não possui um 

pleno domínio desta teoria conseguir levar para os seus educandos um ensino da 

Matemática de forma contextualizada. De acordo com Santos (2015, p. 47), com base no 

que foi evidenciado pelo professor, que “é nítido em suas falas que em momento algum ele 

menciona ter feito algum tipo de curso que aprimore ainda o ensino da Matemática na EJA”. 

Aqui se depara com um problema, que se trata da ausência de formação continuada, que 

tem sido foco, no âmbito nacional, de debates e estudos. Cabendo salientar que em 

Rondônia não há uma política contínua e ampla que atenda aos professores que atuam nos 

diferentes segmentos de ensino. 

Para Santos (2015), em relação ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática 

foi evidenciado pelos educandos que a Matemática faz parte de suas vidas cotidianas, uma 

vez que tudo o que eles fazem envolve número ou até mesmo cálculos, dando exemplo da 
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lista de compras quando vão ao supermercado. Nessa direção, destaca-se que quando os 

alunos foram questionados acerca de qual maneira eles gostariam que lhes ensinassem a 

Matemática, a maioria disse que o ideal seria de uma forma mais clara, utilizando situações 

reais da vida cotidiana, inclusive usando recursos tecnológicos para deixar a disciplina mais 

concreta, ou seja, isso mostra que os educandos conheciam alguma das diversas estratégias 

didático-metodológicas que pode vir a contribuir no ensino-aprendizagem (SANTOS, 2015). 

Assim, considera-se que os dados apresentados, bem como a sua interpretação e 

discussão, possibilitaram conhecer a respeito do que tem se pesquisado sobre a Educação 

Matemática de Jovens e Adultos no curso de Licenciatura em Matemática da UNIR, Campus 

de Ji-Paraná, e também identificar os temas que precisam ser investigados e ainda identificar 

questões que precisam ser aprofundadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, teve-se por objetivo analisar o que revelam as monografias em 

Educação Matemática de Jovens e Adultos defendidas no curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) -  Campus de Ji-Paraná no período 

de 2010 a 2015, com foco nas temáticas investigadas e nas principais 

conclusões/considerações. Assim, no tocante às temáticas investigadas, houve duas que se 

destacaram: Concepções/Significados/Percepções e Especificidades do Ensino-

Aprendizagem da Matemática na EJA. 

As monografias de Alves (2011), Santos (2012), Santos (2013) e Oliveira (2015) 

investigaram acerca das Concepções/Significados/Percepções. Sobre essa temática, 

destaca-se que investigar as concepções, tanto dos alunos quanto dos professores, a 

respeito do processo de ensino-aprendizagem de Matemática é de suma importância, afinal 

a maneira como o professor concebe a Matemática terá forte consequência de como ele irá 

ensiná-la. Do mesmo modo, a forma com que o aluno vê a Matemática terá implicações na 

sua aprendizagem. 

No que diz respeito ao tema Especificidades do Ensino-Aprendizagem da Matemática 

na EJA, destacaram-se as monografias de Teodoro (2014), Santos (2015) e Silva (2015). 

Essas pesquisas trabalharam sobre a questão dos conhecimentos matemáticos construídos 

pelos educandos jovens e adultos em seu cotidiano. Conhecimentos esses que muitas das 
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vezes são deixados de lado pelo professor. Quando o professor faz a conexão dos conteúdos 

em sala com o cotidiano do aluno, levando em consideração os saberes construídos por ele 

em outros contextos, tende a proporcionar o que se denomina de aprendizagem significativa 

e, portanto, preparando o jovem e o adulto a se utilizar dos conhecimentos em outros 

espaços que não o escolar. 

Entre os principais resultados e considerações das monografias analisadas, verificou-

se que a maioria dos professores de fato conhecem os objetivos da modalidade EJA, todavia 

possuem dificuldades para compreender quem são os seus educandos e quais suas 

características socioculturais, e que acaba refletindo na forma do professor ensinar os 

conteúdos matemáticos. Nesse sentido, as monografias revelaram a necessidade de que 

sejam oportunizadas na formação do professor de Matemática, seja na formação inicial e/ou 

continuada, experiências que contemplem aspectos teóricos e práticos de como ensinar os 

conteúdos matemáticos para os educandos da EJA. 

Por fim, espera-se que os resultados deste estudo propiciem debates e reflexões 

acerca da necessidade de se pesquisar sobre a Educação Matemática de Jovens e Adultos, 

sobretudo no curso de Licenciatura em Matemática, a fim de verificar se a formação dos 

futuros professores de Matemática tem atendido as demandas e especificidades da EJA.  
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RESUMO 

O projeto de extensão intitulado “Café Pedagógico”, visou promover discussões entre especialistas, 
estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais em formação continuada, profissionais que 
atuam fora da universidade ou qualquer membro da comunidade externa que tivesse interesse nos 
temas que foram debatidos. O projeto, promovido pelo Departamento de Ciências Humanas e 
Sociais, da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, está inserido no Projeto 
Político Pedagógico do curso de Pedagogia, como atividade permanente de extensão, possibilitando 
intercâmbio de ideias e conhecimentos entre os envolvidos, sobre temas emergentes e relevantes, 
oportunizando o debate com os convidados. Participaram do projeto um total de duzentas e dez 
pessoas, nos cinco encontros realizados. Nesses encontros, foram discutidos sobre os temas sobre 
o processo de inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, dia nacional do surdo e os 
estudantes surdos na universidade, os processos de avaliação nacional, as políticas públicas de 
assistências sociais implementadas no município de Ji-Paraná e sua repercussão na sociedade por 
influência de entes ideológicos e a pesquisa sobre os benefícios e auxílios do Governo Federal ao 
acesso e permanência de estudantes na graduação.   

 

Palavras-chave: Extensão universitária. Democracia. Sociedade.  

 

INTRODUÇÃO 

  

As ações de extensão universitária têm como objetivo a integração de conhecimentos 

adquiridos na graduação e a assistência prestada à comunidade, constituindo um processo 

educativo, cultural e científico que articula ensino e pesquisa, comunidade e academia, onde, 

os estudantes encontram na comunidade a oportunidade à construção do conhecimento que 

resulta do confronto entre a realidade local, o conhecimento acadêmico e a participação da 

comunidade nas ações realizadas pela Universidade (SILVA et al., 2017).  
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Segundo Gadotti (2016), a extensão universitária pode se tornar “articuladora das 

políticas territoriais, mas, para isso, precisa incorporar os saberes de experiência feitos das 

comunidades, muitas vezes silenciados, subalternizados e até marginalizados pela 

academia”. A extensão na perspectiva proposta por Paulo Freire de educação popular 

“precisa começar pela descolonização das mentes no interior das próprias universidades” 

(GADOTTI, 2017).  

Gadotti (2017), ainda complementa que diante do retrocesso mental e civilizatório em 

que se vive, é preciso cada vez mais a realização de debates políticos na universidade. Para 

o autor, a universidade “precisa ser protagonista e não ter medo de se expor, de enfrentar 

as ameaças à democracia”. 

Visando responder a esse retrocesso e garantir na universidade um espaço de 

discussão e socialização de ideias, o projeto de extensão intitulado Café Pedagógico, 

promovido pelo Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade 

Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná visou uma aproximação entre a comunidade 

acadêmica, sociedade civil e pesquisadores. O café pedagógico oportunizou uma 

metodologia que possibilitou o intercâmbio de ideias e conhecimentos entre os envolvidos 

(docentes, alunos de graduação, pós-graduação, especialistas na área, membros externos 

da comunidade), sobre temas de relevância e atuais, e em seguida, o debate entre os 

convidados com a exposição de dúvidas e posicionamentos. 

Foram realizadas discussões de temas atuais, preferencialmente na área da 

Educação e teve por objetivos a criação de um ambiente acolhedor às discussões, 

exploração de questões significativas, estimulo a contribuição de todos os envolvidos, 

conexão de diferentes pontos de vista, fornecendo um espaço de diálogo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Os eventos organizados nas universidades, muitas vezes estão voltados para campos 

de estudo específicos dos seus cursos, com participantes diretamente envolvidos com o 

trabalho nestes campos de conhecimento. Esses eventos acabam por não contemplar, na 

maioria das vezes, áreas interdisciplinares.  

Os eventos são de suma importância, no entanto, faltam espaços e momentos para o 

diálogo entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento e que atuam em diversos 

contextos, permitindo assim a construção de um momento para a interdisciplinaridade mais 
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ampla, bem como visando a participação de setores da comunidade que normalmente ficam 

ausentes destes eventos da universidade, sendo restrito ao meio acadêmico.  

Nesse sentido, o “Café Pedagógico” foi um momento positivo, visando a oportunidade 

de compartilhamento de conhecimentos, vivências e experiências de todos os participantes 

envolvidos, além de, ser de fundamental importância para garantir a missão social da 

universidade, que segundo Saraiva (2007) é de formar cidadãos comprometidos com a 

sociedade na qual vivem e profissionais capacitados a promover o diálogo construtivo dos 

saberes populares com os conhecimentos técnicos e científicos, valorizando a diversidade 

sociocultural das regiões brasileiras e a apropriação de tecnologias sociais pelas 

comunidades.  

O projeto também contempla o objetivo da extensão universitária, que é um processo 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade. O projeto também 

proporcionou um espaço, um ambiente para que o diálogo acontecesse, uma conversa que 

gera ações, sendo assim o “Café Pedagógico” foi uma forma de aprimorar a capacidade de 

estabelecer diálogos ou conversas significativas sobre temáticas da atualidade. 

Com a realização do projeto de extensão foi possível promover o debate acadêmico 

sobre temas relevantes trazidos a reflexão da comunidade em geral e com a participação de 

especialistas nos assuntos. 

No Brasil, a Lei nº 13.146/15, denominada como Lei Brasileira de Inclusão, em seu 

segundo artigo, esclarece que uma pessoa com deficiência é:  

 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou 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 (BRASIL, 2015). 

 

Pensando no cenário da educação brasileira, pode se notar que a quantidade de 

pessoas matriculadas nesses locais é cada vez maior, pois a legislação (Declaração de 

Salamanca, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, entre outros) incentiva a matrícula de 

pessoas com deficiência em instituições de ensino regulares comuns. Das pessoas com 

deficiência matriculadas, apenas 6,66% têm o nível superior completa, sendo, portanto, 
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possível perceber a relação inversamente proporcional quanto ao número de pessoas com 

deficiência e o nível de instrução formal (CRUZ et al., 2019).  

É evidente que o discente com deficiência possui ainda barreiras tanto ligadas a 

acessibilidade quanto aos aspectos humanos de inclusão ao Ensino Superior, tanto em seu 

ingresso quanto na sua permanência.  

Levando em consideração esses aspectos, o primeiro encontro do projeto só 

aconteceu no dia 28 de agosto de 2018, devido a toda uma demanda de trabalho interno no 

Departamento referente a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso. Nesse encontro, a 

temática discutida foi “O processo de inclusão de pessoas com deficiência no Ensino 

Superior no nosso campus”. Esse encontro contou com a participação da Pró-reitora de 

Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, professora Marcele Regina Nogueira Pereira e de 

toda sua equipe técnica, que ao final das discussões entregaram material adquirido pela 

PROCEA para trabalho com alunos cegos, conforme solicitação feita anteriormente. Esse 

encontro contou com a participação de um público de cinquenta e duas pessoas. 

Indo na mesma linha de discussão, o segundo encontro aconteceu no dia 24 de 

setembro de 2018, e a temática escolhida foi “Dia Nacional do Surdo: os estudantes surdos 

na Universidade”. O encontro contou com a participação de cento e cinco pessoas. 

Segundo Mesquita e Cardoso (2018), a educação escolar: 

 

é palco de muitas disputas políticas e que ao longo da sua história tem sido 
uma importante engrenagem do modo de produção capitalista. Ao 
realizarmos uma genealogia de sua emergência histórica, percebemos que a 
escola foi constituída historicamente para servir ao grande capital, assumindo 
diversas facetas a medida que as crises do capitalismo moldam novas formas 
de pensar e agir. Contudo, existem linhas de fugas que são urdidas no 
cotidiano da escola pelos profissionais da educação comprometidos com as 
causas populares e que imprimem uma grande luta em busca da construção 
de uma escola gratuita e de qualidade, ainda que a despeito disso, sejam 
implantadas propostas que visam à desobrigação do estado com a educação 
básica, o que, aliás, vem ocorrendo de forma sistemática com o atual 
movimento conservador que assola o país, no qual a própria concepção de 
educação básica hoje se encontra em grande perigo.  (p. 174).  

 

 

 Nesse sentido, o controle da suposta qualidade da escola é verificado por meio das 

avaliações nacionais, cabendo ao estado somente sua regulação e controle. Para conhecer 

o sucesso alcançado pela escola Jandinei Cella nas avaliações nacionais e entender a 

preocupação em relação aos projetos desenvolvidos tendo como protagonista principal o 
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aluno e sua aprendizagem, o terceiro encontro aconteceu no dia 25 de setembro de 2018, e 

a temática discutida foi “Avaliações Nacionais – Prova Brasil, ANA, SAEB e IDEB, média 

alcançada, atividades e projetos desenvolvidos pela Escola Jandinei Cella”.  O encontro 

contou com a participação de cinquenta e seis pessoas. 

 O quarto encontro teve por objetivo discutir as políticas sociais de assistência social.  

A partir da Constituição Federal de 1988, a assistência social foi firmada como uma política 

pública e inserida no conjunto da seguridade social, deixando de ser filantropia e 

transformando-se em dever do Estado e direito da sociedade (SIMÕES, 2010). Para a autora, 

segundo a lei:  

 
a assistência tem por finalidade assegurar a prestação das necessidades 
básicas, com base nas quais as políticas públicas, com a participação da 
comunidade, definem os mínimos sociais, de natureza mais ampla. Para 
reduzir os níveis de pobreza, prevê diversas estratégias: criação de 
programas de geração de trabalho e renda; proteção a maternidade, as 
crianças e aos adolescentes; apoio a gestantes; pessoas com deficiência ou 
pessoas idosas, desde que carentes por meio de ações continuadas de 
assistência social. 

 

Pensando nessa contextualização e visando compreender a realidade das políticas 

de assistência social no município de Ji-Paraná, o quarto encontro aconteceu no dia 08 de 

outubro de 2018, onde foi discutida a seguinte temática: “As políticas públicas de assistências 

sociais implementadas no município de Ji-Paraná e sua repercussão na sociedade por 

influência dos entes ideológicos”. O encontro contou com a participação de vinte e quatro 

pessoas. 

O último encontro se preocupou com as discussões acerca do acesso e permanência 

dos estudantes no ensino superior. O marco desse debate liga-se ao preceito legal da 

assistência estudantil, que foi aprovado em 2007, com o argumento de promover a 

permanência do estudante no ensino superior. O Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), criado pelo decreto n. 7.234/2007, fomenta os recursos destinados à assistência 

estudantil nas instituições federais de ensino.  

Nesse sentido, o quinto encontro ocorreu no dia 29 de outubro de 2018, sendo 

discutida a seguinte temática: “Pesquisa sobre os benefícios e auxílios do Governo Federal 

para acesso e permanência de estudantes na graduação”. O encontro contou com uma 

participação de vinte e cinco pessoas. 
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Infelizmente não foi possível a realização dos dez encontros previstos no projeto 

devido a demanda de trabalho no Departamento. Por ser uma atividade de extensão 

contemplada no Projeto Político Pedagógico do Curso, pretende-se dar continuidade as 

atividades, com a renovação do projeto de extensão, já que é de extrema importância as 

discussões pontuais sobre temáticas, muitas vezes não contempladas no currículo do curso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões foram fundamentais para perceber a importância de projetos como este 

de extensão universitária, promovendo a participação da sociedade não universitária 

também nessas discussões, estabelecendo um protagonismo frente as ameaças sofridas 

pela democracia, no que diz respeito aos seus direitos conquistados e a outros direitos que 

ainda precisam ser discutidos, estabelecendo uma frente de luta dos movimentos sociais 

visando suas conquistas.  

Se torna essencial essa junção de saberes com outros profissionais externos à 

Universidade, para que a extensão realmente cumpra seu papel, que é de aproximar mais a 

Universidade a Comunidade externa. 
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PSICOMOTORA 
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GT-2- Educação étnico-racial, inclusiva 

 

RESUMO  

O desenvolvimento psicomotor faz parte dos pressupostos necessários para o desenvolvimento da 
aprendizagem de todo indivíduo. Está intrínseco neste artigo os resultados da aplicabilidade do 
projeto Corporalmente que tem como objetivo desenvolver as habilidades psicomotoras das crianças 
que apresentam dificuldades expressivas ou não e que consequentemente compromete o 
desenvolvimento da aprendizagem. A metodologia do projeto fundamenta-se em aspectos 
qualitativos. A partir dos desafios de cada aluno as atividades psicomotoras foram distribuídas em 
oficinas de uma hora semanal, com avaliação continua dos resultados formando um portfólio de 
registros para cada oficina com observações dos avanços de cada participante considerando suas 
peculiaridades. Vislumbrou-se resultados satisfatórios em todos os participantes do projeto refletindo 
em várias áreas do conhecimento e nos aspectos motores bem como nos afetivos. O projeto não se 
encerra nestes doze meses de execução pois faz parte do currículo da escola. As atividades 
desenvolvidas no decorrer do projeto não se esgotaram uma vez que o fazer pedagógico e cientifico 
não são estáticos e a escola que prima por um ensino pleno não estagna suas práticas. 
 

Palavras-chave: Psicomotricidade. Afetividade. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A psicomotricidade é uma ferramenta de grande importância para o desenvolvimento 

das habilidades fundamentais da criança, pois envolve as áreas cognitivas, motoras e 

socioemocionais do indivíduo. 

Segundo Fonseca (1995), são 7 (sete) fatores psicomotores: a tonicidade, o equilíbrio, 

a lateralidade, a noção corporal, a estruturação espaciotemporal e praxias fina e global. 

                                                             
11 Professor de Educação Física da escola Professor Almir Zandonadi de Ji-Paraná-RO. Graduado em 
Educação Física pelo Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná. Especialista em Metodologia de Ensino em 
Educação Física pela Faculdade Educacional da Lapa pólo de Ji-Paraná-RO. 2019. 
12 Professora de Educação da sala de recursos multifuncional da escola Professor Almir Zandonadi de Ji -
Paraná-RO. Graduada em pedagogia pelo Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná. 2003. Especialista em: 
Psicopedagogia com Habilitação Especial em Gestão escolar pelo Instituto Cuiabano de Educação. 2003; 
Atendimento Educacional Especializado; Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Santo André. 
2015. 
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Nesse sentido as atividades psicomotoras podem contribuir de maneira significativa no 

desenvolvimento motor e cognitivo da criança, contribuindo assim para o processo de 

aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento da leitura e escrita. 

O referido projeto utiliza as atividades psicomotoras como ferramentas para o processo 

de construção de aprendizagens e desenvolvimento motor das crianças em fase escolar. 

Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos, associando sua relevância e 

aplicabilidade para assim obter resultados satisfatórios e avanços no processo de construção 

do conhecimento. 

De acordo com Le Boulch (1987, p.15) “o objetivo central da educação pelo movimento 

é contribuir com o desenvolvimento psicomotor da criança, de quem depende, ao mesmo 

tempo, a evolução de sua personalidade e o sucesso escolar”. 

Partindo desse pressuposto Le Bouch (1987) destaca que limitar a relevância da 

educação do corpo, seria o mesmo que depreciar a influência de uma boa desenvoltura 

motora, caracterizando assim que a criança aprende somente em sala de aula. 

O projeto foi idealizado pelos professores de Educação Física e de Atendimento 

Educacional Especializado e equipe pedagógica da escola Almir Zandonadi, e executado no 

ano letivo escolar com o objetivo de ser um instrumento para auxiliar o desenvolvimento de 

um grupo de alunos que apresentavam dificuldades psicomotoras em várias áreas. 

 As crianças pertencentes ao projeto possuíam dificuldades severas de motricidade, 

tônus, socialização e consequentemente dificuldades de aprendizagem considerando que o 

desenvolvimento psicomotor é condição para o desenvolvimento de outras aprendizagens.  

O projeto já está com 12 meses de execução e nesse artigo segue os resultados por 

amostra, com imagens dos alunos, com suas análises e fundamentação teórica. (todas as 

imagens13 possuiem autorizaçõa de divulgação pelos responsáveis) Está intrínseco o olhar 

de inclusão e acolhimento do indivíduo na sua especificidade. 

Neste sentido é um projeto curricular pois além dos pressupostos inerentes a ele (ser 

humano pleno em duas dimensões afetivas, sociais e emocionais) já está inserido no projeto 

pedagógico da escola.   

 

 

 

                                                             
13 Seguem juntamente com o artigo as autorizações de divulgação de imagens. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Metodologia  

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto é de prevalência qualitativa, 

pois considera-se os resultados dos indivíduos ao longo do projeto e requer 

acompanhamento permanente na evolução dos participantes a fim de direcionar para o 

alcance dos objetivos da aprendizagem.  

Os alunos foram organizados de acordo com suas peculiaridades e com grupos afins 

(grupos com perfis mais calmos, agitados e intermediários). Nesse sentido o tempo e 

disponibilidade dos professores foi mais aproveitado e possibilitou abranger a todos de forma 

mais eficiente. 

O projeto já pertence ao currículo da escola, sendo assim é um projeto permanente. 

Durante o desenvolvimento e no decorrer do ano letivo os alunos passam por uma triagem 

a partir da solicitação do professor e é incluído nas oficinas, caso necessite. 

Dentro dos perfis trabalhou-se as habilidades de acordo com as necessidades de cada 

um. Iniciou-se com atividades de esquema corporal e seguiu-se com agilidade, velocidade, 

memorização, ritmo, equilíbrio, orientação espaço-temporal, lateralidade, tonicidade e 

coordenação motora fina e global. Cada oficina tem a duração de 1(uma) hora semanal, e 

trabalha-se cinco encontros para cada habilidade. Para que o aluno avance para outra 

habilidade deve superar a anterior, caso algum aluno apresente dificuldade no processo, ao 

término dos cinco encontros, uma sequência de atividades é realizada até ser apresentado 

um melhor refinamento.  

 

Resultados e discussões 

 

A execução do projeto acontece com atividades especificas para cada grupo visando 

atingir a demanda de cada aluno. Quando busca-se inserir no contexto escolar uma oficina 

dessa conjectura entende-se que a aprendizagem vai muito além da sala de aula.  

Compreende-se que chegar na escola para iniciar o processo de alfabetização algumas 

estruturas psicomotoras devem estar desenvolvidas para assim o processo de escolarização 

caminhar de forma eficaz. 
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Por meio das atividades psicomotoras, amplia-se as áreas motoras, cognitivas e 

afetivas do indivíduo, ressalta-se que a afetividade deve-se trabalhar no contexto escolar, 

pois algumas crianças apresentam desafios nessa área, que precisam ser superados para 

assim possibilitar aprendizagens mais significativas.  

Sendo assim, as situações afetivas, muitas vezes, relacionadas com o meio social 

onde a criança está inserida, podem refletir em dificuldades de aprendizagens escolar. Por 

isso é necessário que as intervenções sejam realizadas pela escola, tendo como objetivo 

propiciar a autonomia da criança para que ela construa sua aprendizagem com êxito.  

Podemos destacar que: 

 

Assim como a afetividade, a cognição é um elemento fundamental na 
psicogênese da pessoa completa, sendo o seu desenvolvimento também 
relacionado às bases biológicas e suas constantes interações com o meio. 
(FERREIRA; ACIOLY-RÉGNIER, 2010, p. 27). 

 

Um ponto a destacar é como estão relacionadas as atividades psicomotoras com o 

desempenho escolar, sendo que essas habilidades trabalhadas no projeto procuram ampliar 

os resultados em sala de aula. Nesse sentido, se fez necessário a parceria entre a sala de 

aula (professor) e o projeto, possibilitando uma maior eficácia no processo de 

desenvolvimento da criança.  

Desta forma podemos ressaltar que: 

  

A base fundamental para o processo de aprendizagem das crianças é a 
psicomotricidade, pois ela está presente na vida de qualquer indivíduo em 
qualquer etapa, desde o conhecimento e o domínio do próprio corpo, 
compreensão de movimento, força, noções de espaço e tempo, até seu 
completo crescimento. É também a base de auxílio para as crianças, que por 
algum motivo, não se desenvolvem adequadamente às suas idades, motivos 
que causarão vários obstáculos durante o processo de alfabetização, então a 
psicomotricidade surge como mecanismo para garantir ou melhorar essa 
superação (SOUZA; SCHMIDT, 2017, p. 61). 
 

A psicomotricidade também está relacionada com a escrita e leitura, e quando essas 

atividades psicomotoras são trabalhadas, colaboram para que esses fundamentos se 

concretizem. De acordo com Le Boulch (1987, p.32) “Antes que a criança aprenda a ler, [...], 

o trabalho psicomotor terá como objetivo proporcionar-lhe uma motricidade espontânea, 

coordenada e rítmica, que será o melhor aval para evitar os problemas de disgrafia”.  
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Em relação à leitura Le Bouch (1987, pg. 33) afirma que: “A leitura de um texto é feita 

graças à uma sucessão de movimentos oculares bruscos e ritmados, orientados 

obrigatoriamente da esquerda para a direita.  

Tendo em vista a psicomotricidade como ferramenta para se obter êxito durante todo 

o processo de desenvolvimento da criança, planejar as atividades respeitando o nível de 

maturação do aluno, pode contribuir para que essa etapa ocorra de maneira efetiva.  

 

Análise dos resultados14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ana Clara no início do projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

 

 Os nomes são citados, pois foi autorizada a divulgação dos mesmos, bem como das 

imagens, pelos responsáveis mediante o termo de consentimento livre e esclarecido. 

A aluna A. foi encaminhada para o projeto por apresentar dificuldades em: 

socialização, aprendizagem (leitura e produção de texto), afetividade, esquema corporal, 

lateralidade, anda na ponta dos pés, autoestima e dificuldade em visão periférica. Também 

é diagnosticada com Síndrome de Irlen (alteração visuoperceptual, causada por um desequilíbrio 

da capacidade de adaptação à luz que produz alterações no córtex visual e déficits na leitura). 

Foram desenvolvidas no decorre do projeto, com foco na aluna, as seguintes 

atividades coletivas: jogos cooperativos, dinâmicas de afetividade, dinâmicas de estafetas, 

jogo do espelho, mímicas, fazer desenhos do corpo, coreografias, memorização de 

sequência, dinâmica de bastão, slacklin e outras. 

                                                             
14 Todas as imagens de fotos que aparecem nessa análise dos resultados possuem autorização de 
imagem por parte do responsável legal. 

Figura 2 Ana C após 12 meses de 
projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
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 Nesse sentido:  

 

Estudos apontados que 30% a 50% das crianças que apresentam problemas 
de desenvolvimento motor também apresentam dificuldades de 
aprendizagens associadas e, dentre essas, encontramos na leitura e na 
escrita os problemas mais comuns associados às dificuldades motoras. 

(SILVA E BELTRAME, 2011, apud SACCH: METZNER, 2019 p. 2) 
 

Nos resultados evidenciou-se um avanço na aprendizagem e socialização, 

autoconfiança, autonomia e tomada de decisões, ampliou o grupo de amizades, a aluna 

passou a externar situações de emoção como alegria, confiança, dúvida, passou a 

questionar mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A aluna A. V. foi encaminhada para participar do projeto por apresentar dificuldade 

de: aprendizagem, socialização, comunicação, muita timidez, esquema corporal, 

coordenação motora, de controle de esfíncter, equilíbrio e tonicidade. 

 No decorrer do projeto foram disponibilizadas as seguintes atividades: estafetas, 

equilíbrio, danças, imitação, desenho corporal, dinâmicas de afetividade, força, amarelinha 

e outras.  

 Um dos grandes destaques nos resultados, dentre outros dessa aluna, foi a 

alfabetização e o grande avanço na comunicação e interação e o controle gradativo de 

esfíncter.  

  Nesse sentido Levin (2005) ressalta que, havendo várias formas de aprender, o 

professor deve tomar a mão todos os instrumentos didáticos e metodológicos, ou seja, utilizar 

várias opções para o aluno aprender nesse sentido o movimento do corpo possibilita 

Figura 3 Ana Vitória no início do projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

 

Figura 4 Ana Vitória após 12 meses de 
projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
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melhorar a eficiência no processo de aprendizagem, e ainda segundo o autor motivar e 

ensinar a ter uma boa relação com o corpo deveria ser um prática contínua na escola para 

que os estudantes desenvolvam os demais saberes científicos e culturais.  

 Atualmente a aluna está em processo de refinamento de alfabetização apresentando 

melhor coordenação motora para os registros escritos e confiança em desenvolver suas 

atividades em sala de aula e ótima socialização com os colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aluna D. foi encaminhada para o projeto, pois apresentava histórico de repetência 

do ano estudado e dificuldades de aprendizagem, raciocínio lógico e lateralidade.  

Para Levin (2005) O corpo e os gestos são fundamentais para a formação geral do 

ser humano. Desde que nasce a criança usa a linguagem corporal para se conhecer, para 

relacionar-se com quem cuida dela, para movimentar-se e descobrir o mundo, essas 

aprendizagens com o corpo são definitivas e determinantes para seu desenvolvimento 

cognitivo. Na verdade, guardamos toda essa referência do corpo para posteriormente 

utilizarmos em outras aprendizagens. Os movimentos são saberes que nos apropriamos sem 

perceber, porém, são definitivos e podemos acessá-los sempre que precisamos. 

Atualmente D. apresenta confiança em realizar as atividades em sala de aula com 

autonomia, melhorou velocidade nas atividades do projeto que envolve estafetas e maior 

facilidade em comunicação com devidas argumentações. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Danielly no início do projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

Figura 6. Danielly após 12 meses de 
projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

Figura 7. Ana Beatriz no início do 
projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

Figura 8. Ana Beatriz 12 meses de 
projeto                           

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
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A. B. é uma aluna diagnosticada com deficiência intelectual, TDAH e faz uso de 

medicamentos. Foi encaminhada para participar do projeto, pois apresentava dificuldade de 

aprendizagem, raciocínio lógico, baixa tonicidade, lateralidade, ritmo, coordenação motora, 

orientação espacial, muita agitação. 

As atividades propostas para a aluna superar suas dificuldades foram: corrida jogo da 

velha, tapete voador, estafetas, tempestade, dança, movimentos variados na escada de 

agilidade, passar por baixo da corda, reloginho e outras. 

 

A educação psicomotora proporciona à criança benefícios no seu 
desenvolvimento através do corpo em movimento. Por meio de atividades 
psicomotoras desenvolve as capacidades sensoriais, preceptivas e motoras, 
propiciando a criança melhor coordenação. As atividades psicomotoras 
também auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, pois o 
desenvolvimento físico-motor e cognitivo caminham juntos (SANTOS; RUBIO, 
2014, p.11). 
 

Atualmente A. B. demonstra maior confiança em realizar as atividades de sala de aula, 

resolvendo situações problemas, desenvolvendo suas habilidades psicomotoras, 

principalmente sua lateralidade, e melhorando sua socialização com os colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi solicitado a participação do aluno E. no projeto, pois o mesmo apresentava 

dificuldade de aprendizagem em sala de aula como: alfabetização, raciocínio lógico. Foram 

observadas dificuldades em suas habilidades motoras como: esquema corporal, expressão 

corporal, ritmo, orientação espacial, percepção, lateralidade, tonicidade e coordenação 

motora, além de demonstrar dificuldade em iniciar diálogo com os colegas e professores, 

inibição prejudicando sua socialização.  

 

Figura 9. Emerson no início do projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

 

Figura 10. Emerson 12 meses de projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
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Durante o período escolar, seria possível, apoiando-nos nas atividades de 
expressão espontânea realizadas em grupo, despistar entraves como a 
inibição, a insegurança, as dificuldades de comunicação, os atrasos de 
linguagem. A exploração das situações lúdicas e do trabalho voltado para a 
imagem do corpo num clima de segurança criado pela educadora, deveria 
permitir às crianças, vítimas de carências afetivas ou, ao contrário 
superprotegidas, a recuperação de uma parte de seu atraso no plano 
funcional e, abordar o curso preparatório em melhores condições (LE 
BOULCH, 1987, p.29). 

 

As atividades planejadas para E. superar as dificuldades apresentadas foram: Corrida 

jogo da velha, dança, desenho corporal, dinâmicas de afetividade, dinâmicas de 

conhecimento do corpo humano, alongamentos de membros superiores e inferiores, 

estímulos audiovisuais, movimentos variados na escada de agilidade, troca de toca, cabo de 

guerra, estafetas, teia de elástico, slackline, comandos de esquerda e direita dentre outras. 

No decorrer do projeto, o aluno E. vem apresentando melhora significativa, refletindo 

em sala de aula, estando em processo de refinamento de alfabetização, melhorando sua 

socialização, tendo iniciativa de diálogo e desenvolvendo suas habilidades psicomotoras 

gradativamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno L. F. tem diagnóstico T.E.A15  iniciou o projeto com dificuldade de socialização, 

comum ao autismo.  

Foi proporcionado para o aluno as seguintes atividades que colaboraram para seus 

avanços cognitivos e motor: alongamentos, massagem corporal, atividades áudio visual, 

movimentos variados com bambolês, movimentos variados na escada de agilidade, troca de 

bambolê, amarelinha africana, pega bolinha, atividades de abrir e fechar garrafas, slackline, 

                                                             
15 Transtorno do Espectro Autista. 

Figura 12. Luís Felipe 12 meses de projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

 

Figura 11. Luís Felipe  no início do projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 

 

 

 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
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teia de elástico, conduzir e ser conduzido no carrinho de compra, carregar balde com areia 

e com água colorida, transferir água colorida de um balde para outro utilizando esponja, 

estourar estalinhos, interação com a bola de pilates e outros. “Portadores de deficiência 

constroem a imagem do próprio corpo como qualquer outra pessoa”. (LEVIN, 2005, p. 1) Eles 

têm dificuldades em usar o corpo, mas, se tiverem consciência disso, conseguem superá-las 

e aprender com as restrições. Houve uma melhora significativa na compreensão dos 

comandos, coordenação motora e socialização. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O aluno N. com diagnóstico de T.E.A foi encaminhado a participação do projeto para 

vencer a habilidade de socialização. Para Levin (2005, p. 01) “O corpo e os gestos são 

fundamentais para a formação geral do ser humano. Desde que nasce, a criança usa a 

linguagem corporal para conhecer a si mesma, para relacionar-se com seus pais, para 

movimentar-se e descobrir o mundo”. 

Foi oferecido ao aluno as seguintes atividades: alongamentos, massagem corporal, 

atividades áudio visual, movimentos variados com bambolês, movimentos variados na 

escada de agilidade, troca de bambolê, amarelinha africana, pega bolinha, atividades de abrir 

e fechar garrafas, slackline, teia de elástico, conduzir e ser conduzido no carrinho de compra, 

carregar balde com areia e com água colorida, transferir água colorida de um balde para 

outro utilizando esponja, estourar estalinhos, interação com a bola de pilates e outras. 

O aluno apresenta avanços importantes, já consegue permanecer no grupo durante 

as oficinas, que anteriormente seria impossível. 

 

 

Figura 14. Nicolas 12 meses de 
projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
 

Figura 13. Nicolas  no início do projeto. 

Fonte: Arquivo da Sala de recursos/2019 

EMEIEF P. Almir Zandonadi 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver esse projeto, nesses doze meses, foi possível perceber que houve 

um avanço significativo nas habilidades dos alunos envolvidos tanto nas habilidades motoras 

como cognitivas e afetivas. 

O projeto ampliou as possibilidades de aprendizagem dos participantes pois despertou 

habilidades e competência necessárias paro o processo de escolarização tais como:  

iniciativa, comunicação, oralidade, interação, cooperação, sociabilidade e autonomia. 

Os professores enfatizaram por vários momentos os resultados diários em sala de 

aula com expressões significativas tais como: que os alunos estão autoconfiantes, 

melhoraram no raciocínio lógico, relacionamento, se permitindo iniciar as atividades sem 

esperar pelos outros, os trabalhos e rodas de leitura se expandiu. 

Nesse sentido o projeto atingiu seus objetivos de contribuir no processo de 

aprendizagem escolar e perceber o indivíduo em sua plenitude. 
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GT 07: Educação Matemática e suas Linguagens. 
 

RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo apresentar contribuições da utilização da história da matematica 
no processo de ensino aprendizagem da matemática. Metodologicamente esta pesquisa se 
caracteriza como uma pesquisa qualitativa, do tipo bibliográfica, debruçando-se em autores que 
embasam e argumentam sobre a historia da matemática enquanto tendência da Educação 
Matemática. Dentre os resultados temos que a historia da matemática apresenta considerações que 
nos remessa a interpretar a matemática em uma visão menos paradigmatizada, mostrando ao aluno 
que a matemática não é algo pronto e acabado, mas sim uma real construção de conhecimentos e 
descobertas. Notabilizando assim, que além de contribuir para a formação de um aluno crítico, a 
Historia da Matemática também é a única entre todas as tendências da Educação Matemática que 
explicita e responde as indagações dos alunos sobre como cada conteúdo matemático se constituiu.   

 

Palavras-chave: História da matemática, Contribuições, Ensino-Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No campo da Educação Matemática são investigadas diferentes tendências que 

podem potencializar o processo de ensino-aprendizagem, sendo que a incumbência de tais, 

é propiciar uma real aprendizagem dos conteúdos matemáticos, como exemplifica Kammi 

(1995), 

 

Inovar o ensino da matemática geralmente relaciona-se com o 
desenvolvimento de novas metodologias de ensino que complementem o 
conteúdo trabalhado com o objetivo de desenvolver a autonomia dos alunos 
bem como seu conhecimento lógico matemático analisado dentro de uma 
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visão interativa e autônoma, na formação de indivíduos autônomos, capazes 
de raciocinar de forma independente, participativo e criativo (KAMMI, 1995, p. 
45). 

 

Dentre tais tendências inseridas no campo da Educação Matemática se tem a História 

da Matemática onde seus primeiros indícios se deram em meados dos anos de 1980. Há 

várias pesquisas que abordam sobre a contribuição da história da Matemática no processo 

de ensino-aprendizagem no contexto escolar, que é também o foco deste estudo. 

 Nesse sentido, optou-se por compreender acerca do que algumas dessas pesquisas 

e autores da área, que evidenciam a respeito dessa temática. O interesse em investigar 

sobre essa tendência surgiu no âmbito da disciplina de Tópicos de Educação Matemática do 

curso, de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

Campus de Ji-Paraná.  

Portanto considera-se que a relevância dessa investigação é decorrente da lacuna 

existente quanto a tais discussões e o fato desta ser dentre todas as tendências estudadas 

dentro do campo da educação matemática, que explicita aos alunos o real motivo pelo qual 

cada teoria ou conteúdo matemático se constituiu ao longo dos séculos. 

 Sendo assim, isso mostra que as dificuldades enfrentadas pelos alunos em certo 

conteúdo podem ser consideradas habituais, pois até os grandes matemáticos do passado 

tiveram as suas limitações, e consequentemente um longo percurso até compreender cada 

conceito matemático. 

Portanto, teve-se como objetivo para este estudo, apresentar contribuições da 

utilização da história da matemática no processo de ensino aprendizagem da matemática.

   

 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA 

MATEMÁTICA  

 

Sabe-se que ainda na contemporaneidade o ensino da Matemática é tido como algo 

pronto e acabado, um ensino tradicionalista onde o conhecimento é adquirido através de 

memorizações e repetições de conteúdo, tornando o aluno um mero receptor de 

conhecimento. Assim como Mizukami (1986), explicita, 
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[...] atribui-se ao sujeito um papel irrelevante na elaboração e aquisição do 
conhecimento. Ao indivíduo que está “adquirindo” conhecimento compete 
memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e resumos que lhe são 
oferecidos no processo de educação formal a partir de um esquema 
atomístico. (MIZUKAMI, 1986. p.11). 

 

Portanto, não dando sentido ao que o aluno acaba de receber como matemática, 

gerando uma certa frustação no quesito aprender e entender o porque de cada situação, 

teorema, demonstração ou até mesmo de um simples exercício, sendo visto por muitos 

alunos como objeto de desmotivação, como contesta D’Ambrosio (2003),  

 

Uma percepção da história da matemática é essencial em qualquer 
discussão sobre a matemática e o seu ensino. Ter uma ideia, embora 
imprecisa e incompleta, sobre que e quando se resolveu levar o ensino 
da matemática à importância que tem hoje são elementos fundamentais 
para se fazer qualquer proposta de inovação em educação matemática 
e educação em geral. Isso é particularmente notado no que se refere a 
conteúdos. A maior parte dos programas consiste de coisas acabadas, 
mortas e absolutamente fora do contexto moderno. Torna-se cada vez 
mais difícil motivar alunos para uma ciência cristalizada. Não é sem 
razão que a história vem aparecendo como um elemento motivador de 
grande importância. (D’Ambrosio 2003, p.29). 

 

Isso mostra que existe uma resistência de se romper com o ensino tradicional da 

Matemática. A História da Matemática é uma das tendências didáticas que pode auxiliar no 

processo de internalização e compreensão de conceitos matemáticos, visto que qualquer 

problema ou situação envolvendo matemática não foi e não é algo pronto e acabado, mas 

que pode ser estudado e solucionado de diversas formas.  

Para tanto, utilizaremos alguns autores da área para subsidiar a discussão proposta, 

levando em quesito as contribuições da utilização da História da Matemática no processo de 

ensino-aprendizagem, sendo eles: ARAMAN (2011); VALENTE (2010); NOBRE (1999); 

PCNs (1997); MIGUEL E MIORIM (2011); CAMPANHARO (2012); MIZUKAMI (1986); 

D’AMBROSIO (2003). 
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DIFERENTES VISÕES LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CONSTRIBUIÇÕES DA 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Percebe-se que a forma como o professor entende a matemática como sua prática 

pedagógica e o seu sentido social, influência em como a matemática será visto pelos alunos 

ao qual este professor lecionará, sendo que a Historia da Matemática pode vir a ser um ruptor 

de paradigamas e visões estagnadas, como esclarece Araman (2011) 

 

[...] argumentamos que os conhecimentos advindos da historia da 
matemática podem contribuir para melhorar a compreensão que o professor 
tem do desenvolvimento do conhecimento matemático e que, em 
conseuqência disso, sua abordagem em sala de aula pode ser mais 
significativa e contextualizada. (ARAMAN 2001, p. 60) 

 

Assim podemos observar que a História da Matemática tem um grande papel na 

formação do aluno, mas, também na formação do professor, de como este docente interpreta 

a matemática. 

 

Desconstruir essas representações de outros tempos da educação 
matemática, alterar a relação que os professores de matemática têm com os 
seus antepassados profissionais, em benefício de novas representações mais 
alicerçadas na crítica aos documentos e fontes das práticas pedagógicas 
realizadas noutros tempos (VALENTE 2010, p. 12) 

 

 Portanto, contribuições como esta devem ser locadas dentro do espaço da formação 

inicial, no entanto se sabe que a mesma é pouco relatada neste processo, bem como as 

demais tendências. 

A abrangência da Historia da Matemática, exorbita o campo da motivação, como cita 

Ubiratan D’Ambrósio (1999, apud BICUDO, 1999, p. 97):  

 

As práticas educativas se fundam na cultura, em estilos de aprendizagem e 
nas tradições, e a história compreende o registro desses fundamentos. 
Portanto, é praticamente impossível discutir educação sem recorrer a esses 
e a interpretações dos mesmos. Isso é igualmente verdade ao se fazer o 
ensino das várias disciplinas. Em especial da Matemática, cujas raízes se 
confundem com a história da humanidade.  

 

Como evidenciam as PCNs (1997, p.34) “a História da Matemática, mediante um 

processo de transposição didática e juntamente com outros recursos didáticos e 
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metodológicos, pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática”. 

É relevante destacar que a História da Matemática auxilia o aluno a perceber que a 

Matemática não é uma ciência isolada dos demais conhecimentos, podendo ser validada 

segundo as concepções de Miguel e Miorim (2011, p. 53) onde se torna compreensível as 

contribuições da seguinte forma:   

 

(1) A matemática como uma criação humana; (2) as razões pelas quais as 
pessoas fazem Matemática; (3) as necessidades práticas, econômicas e 
físicas que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas; 
(4) as conexões existentes entre matemática e filosofia, matemática e religião, 
matemática e lógica, etc.; (5) a curiosidade estritamente intelectual que pode 
levar a  generalização  e  extensão  de  ideia e teorias;  (6)  as percepções  
que  os  matemáticos  têm  do  próprio  objeto da  matemática, as quais mudam 
e se desenvolvem ao longo do tempo; (7)a natureza da uma estrutura, de uma 
axiomatização e de uma prova.  

 

Conforme atenta os PCNs (BRASIL, 1997, p. 30)18, temos aspectos relevantes que 

complementam a argumentação apresentada acima por Miguel e Miorim (2011): 

 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e 
processos matemáticos do passado e do presente, o professor cria condições 
para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse 
conhecimento. 

 

Outro grande fator desencadeador a partir da História da Matemática é tornar esse 

aluno um ser crítico perante a matemática, sabendo que este é um dos maiores desafios.  

 

O que nos desafia hoje além de fazer com que os alunos aprendam a 
matemática, os seus conteúdos, é também tornar os alunos seres críticos que 
não utilizem a matemática apenas na sala de aula para resolver os exercícios, 
e sim, para saírem da sala de aula e utilizarem os conhecimentos adquiridos 
e transformar as suas respectivas realidades, melhorar a qualidade de vida e 
continuar evoluindo a nossa sociedade e a espécie humana. (CAMPANHARO 
2012, p. 35) 

 

Desse modo, existem inúmeras vantagens e contribuições quanto ao uso da História da 

matemática no contexto do processo de ensino e aprendizagem da Matemática, sendo que 
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ela facilita a compreensão do aluno, como também desperta sua curiosidade, contribuíndo 

assim na construção de seu conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se caracteriza como de abordagem qualitativa do tipo 

bibliográfico. Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significado, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 

a operacionalização de variáveis.  

No que diz a respeito ao tipo bibliográfico de acordo com Fiorentini e Lorenzato (2012) 

trata de um gênero de pesquisa que permite análises, revisão de estudos e que tem como 

material para essa análise documentos, e/ou produções a partir de arquivos ou rumas já 

existentes.   

Assim, recorreu-se a diversos autores que discutem sobre esta temática dentro do 

campo da Educação Matemática. Dessa forma destacam-se os seguintes autores para o 

desenvolvimento desse estudo: MIZUKAMI (1986), D’AMBROSIO (2003); ARAMAN (2011); 

VALENTE (2010); NOBRE (1999); PCNs (1997); MIGUEL E MIORIM (2011); 

CAMPANHARO (2012).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que o ensino da matemática não é algo acabado e que em decorrência 

da evolução da sociedade, seu processo histórico continua em construção o que torna seu 

estudo de grande relevância, remetendo a ter considerações que nos remessa a interpretá-

la em uma visão menos paradigmatizada,  

A partir da discussão  proposta podemos então concluir que a História da Matemática 

tem grande influência no processo de ensino, ajudando a desenvolver o pensamento crítico 

de um cidadão, e consequementemente a sua visão perante a matemática. 

Evidenciamos assim que a História da Matemática como coadjuvação no processo de 

ensino-aprendizagem de matemática é de grande importância, pois permite conhecer as 

origens, as descobertas e os métodos de resolução que foram desenvolvidos ao longo dos 
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séculos, e que levaram a criar e compreender a Matemática de hoje, tornando-a assim 

importante para alunos e professores de qualquer nível de ensino. 

Notabilizando assim, que além de contribuir para a formação de um aluno crítico, a 

Historia da Matemática também é a única entre todas as tendências da Educação 

Matemática que explicita e responde as indagações dos alunos sobre como cada conteúdo 

matemático se constituiu. 
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GT-1- Educação, Alfabetização e Letramento 

 

RESUMO 

Este trabalho traz uma abordagem sobre os jogos no processo de alfabetização da criança com 
relação ao objetivo desenvolvido no projeto de Extensão Alfabetização: Lendo as palavras, lendo o 
mundo do curso de Pedagogia da UNIR campus de Ji-Paraná. Os anos iniciais na escola dispõem 
de múltiplos recursos para auxiliar e estimular o desenvolvimento da alfabetização. Nesta perspectiva 
destaca-se os jogos como elementos pertinentes para alcance do que está proposto nessa etapa da 
aprendizagem. Trata-se de um estudo bibliográfico com o objetivo de identificar a contribuição dos 
jogos para o desenvolvimento da criança nos anos iniciais do ensino fundamental. Neste aspecto, o 
trabalho apresenta reflexões sobre a importância dos jogos e brincadeiras como recursos lúdicos 
alternativos para a criança nos seus primeiros anos da vida escolar. Para o embasamento desse 
trabalho utilizou-se como apoio teórico Morais, Albuquerque e Leal (2005), bem como a observação 
por meio do projeto Alfabetização mencionado acima. O estudo permitiu constatar que os jogos 
proporcionam influência no campo de desenvolvimento inicial de aprendizagem da criança 
contribuindo com sua formação moral, bem como com o desenvolvimento físico e intelectual.  

Palavras-chave:  Alfabetização. Jogos. Anos iniciais.  

 

INTRODUÇÃO 

 

O texto a seguir tem como objetivo apresentar reflexões acerca da contribuição dos 

jogos nos primeiros anos do ensino fundamental como recurso pedagógico eficaz na 

alfabetização. Esse estudo aplicado por meio da prática do projeto de extensão do programa 

de Bolsas de Extensão e Cultura (PIBEC), no curso de Pedagogia da Universidade Federal 
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de Rondônia, campus Ji-Paraná, cujo objetivo é atender crianças dos anos iniciais do ensino 

fundamental que apresentam dificuldades de leitura e escrita. 

O projeto ocorre por meio de atendimento às crianças de escolas da rede pública do 

município de Ji-Paraná, matriculadas nos anos iniciais com dificuldade em Língua 

Portuguesa, tendo como proposta desenvolver atividades lúdicas cujo planejamento envolve 

jogos para promover aos alunos meios para progredir no processo escolar. A metodologia 

do projeto envolve reuniões para discussões sobre estratégias para alfabetização, tomando 

como embasamento leituras dos cadernos do Programa Pró-letramento (2007) e também os 

cadernos de alfabetização do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC (2013), os estudos de Emilia Ferreiro (1999) que trata do processo de alfabetização, 

entre outros. 

O projeto toma como uso predominante os recursos pedagógicos lúdicos, pois se 

constitui numa ferramenta eficaz que envolve o aluno nas atividades, permitindo a criança 

desenvolver-se cognitivamente e de maneira prazerosa. Considera-se assim que, a 

brincadeira, brinquedos e jogos proporcionam influência no campo de desenvolvimento da 

criança permeando a fantasia e imaginação, trazendo-a para o mundo real, despertando 

habilidade, criatividade por meio do brincar e divertir, contribuindo com sua formação e o 

processo de aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Esse estudo é formado por seções, sendo eles: o embasamento teórico que tem como 

intuito trazer o aporte para as considerações tomadas para a pesquisa sobre os jogos no 

processo de alfabetização, a relevância do papel do professor no momento de planejar a 

atividade pedagógica incluindo o lúdico com o intuito de oportunizar o desenvolvimento da 

criança, entre outros. A segunda seção, traz o encaminhamento sobre a aprendizagem por 

meio do jogo, conforme previsto no projeto alfabetização que está em desenvolvimento com 

as crianças, onde se aplicou os jogos como instrumento para desenvolver atitudes e 

disposições favoráveis à leitura e a escrita, apresentando como foram as atividades, o 

envolvimento das crianças e os resultados apresentados durante o atendimento. Por fim, o 

texto trará ponderações breves consideradas relevantes quanto aos momentos de 

aprendizagem e reflexões sobre a prática no projeto. 
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JOGOS COMO RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS LÚDICOS PARA O PROCESSO 

DE ALFABETIZAÇÃO 

 

Nos anos iniciais do ensino fundamental, os jogos e brincadeiras são instrumentos 

enriquecedores no processo ensino-aprendizagem. Os jogos naturalmente permeiam vida e 

a formação da criança, essa por sua vez, por meio dos jogos constroem novos saberes e 

promove interações, levantando hipóteses e solucionando problemas para a construção de 

seu conhecimento.  

Para Leal, Albuquerque e Leite (2005, p. 112) o jogo: 

 

[...] possibilita a ação no mundo (mesmo que de modo imaginário), 
favorecendo o estabelecimento de relações e processos de significações; 
incorpora motivos e interesses da própria criança, tendo caráter voluntário; 
está sujeito a regras, sejam elas explícitas, sejam elas implícitas e tem alto 
grau de espontaneidade na ação. 

 

Os autores supracitados consideram também que os jogos influenciam no campo de 

desenvolvimento da criança permeando a fantasia e a imaginação, trazendo-a para o mundo 

real, despertando habilidade, criatividade por meio do brincar e divertir-se, contribuindo 

assim, com a sua formação e o processo de aprendizagem. Para Vygotsky (1988, p. 31) 

“Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando, o aluno aprende, sobretudo, a conhecer 

e compreender o mundo social que o rodeia”. Mesmo Vygotsky considerando que o jogo não 

é trabalhar, ele explica que na concepção da criança, o jogo é tão importante e exige tanta 

responsabilidade quanto o ato de trabalhar para o adulto. 

De acordo com Cavalcante (2017) os recursos lúdicos envolvem a criança de forma 

prazerosa, despertando-a para um aprendizado eficaz de maneira que ela é incentivada a 

satisfazer seus interesses, e como consequência ocorre uma aprendizagem significativa, 

desencadeando a descoberta, criatividade e recriação der espaços e experiências que irão 

somar ao processo de aprender.  

Em suma, as atividades lúdicas estão correlacionadas diretamente ao imaginário 

infantil e o uso dessa ferramenta incentiva não somente a imaginação. Suscitar o imaginário 

é ter as curiosidades respondidas em relação a tantas perguntas e encontrar outras ideias 

para solucionar questões vivenciadas em meios os conflitos e assim esclarecer melhor as 
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próprias dificuldades, tornando tais recursos como instrumento efetivo no processo ensino-

aprendizagem. 

Por meio dos jogos é possível introduzir conteúdos, despertar o aluno para novos 

aspectos de sua aprendizagem, caminhar sobre suas hipóteses alfabéticas. Ao utilizar os 

jogos e as brincadeiras como recursos pedagógicos, permite-se que o aluno crie suas 

hipóteses, trabalhe sobre elas e as coloque em teste, se estabelecendo como agente direto 

de sua aprendizagem. 

Diante dessa visão, as formas de mediação do/a professor/a são decisivas para 

garantir o sucesso de uma atividade com jogos e brincadeiras, pois dependerá da clareza 

que este tem acerca da atividade que está propondo. Os conceitos, as regras, as hipóteses 

e as possibilidades envolvidas devem ser de fácil compreensão, pois delas dependem a 

construção que o educando irá estruturar o seu conhecimento.  

Para Leal, Albuquerque e Leite (2005, p. 118) “cabe ao professor, ao trazer o jogo 

para a sala de aula, saber explorá-lo, considerando os aspectos que podem ser 

contemplados”. A aprendizagem decorrente do jogo vem da experimentação que a atividade 

propicia. As maneiras de mediação que o professor/a pode utilizar no processo de 

alfabetização da criança são muitas, mas é preciso que ele adote o valor dos elementos 

educacionais, propicie o ambiente, compreenda o valor de sua ajuda e orientação, além de 

entender a importância da sua organização, de tal modo venha possibilitar uma qualidade 

no brincar de seus alunos. 

A prática educacional que proporciona real aprendizagem e abre espaço para explorar 

a criatividade colabora no despertar da vontade de aprender na criança. Os jogos têm essa 

propositiva.  

Enquanto a criança faz uso dos jogos, são desafiadas a desenvolver e a buscar 

soluções, instigando os sentidos, suas capacidades de memorização e habilidades. Desta 

forma, as brincadeiras e jogos favorecem o desenvolvimento do sistema cognitivo da criança 

e a aproximação com elementos do cotidiano, trazendo a identificação do mundo 

pertencente, do mundo imaginário e criativo e, despertando a curiosidade e criando 

possibilidades para que se torne atuante em seu processo de conhecimento. 
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APRENDER JOGANDO 

 

O projeto de extensão Alfabetização: lendo as palavras, lendo o mundo, atende as 

crianças de acordo com os níveis do processo da alfabetização detectados nas atividades 

de sondagem, dividindo-as em grupos diferentes, com propostas de atividades cujo objetivo 

é sanar as dificuldades em que cada uma se encontra, graduando conforme atingiam as 

propostas das atividades. Sobre este aspecto, Leal, Albuquerque e Leite (2005) ressaltam 

como ponto importante para se considerar no uso do jogo na alfabetização é o diagnóstico 

entre o que sabe o aluno e que se deseja ensinar. Segundo os autores, é preciso ter “um 

equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa, quando temos objetivos didáticos a 

alcançar” (p. 118). 

As atividades elaboradas tiveram o intuito de propor um momento de aprendizagem 

prazerosa a criança, qual pudessem atrair a concentração delas para que fossem capazes 

de aprender e se desenvolver de acordo com seu ritmo, introduzindo conteúdos, despertando 

para novos aspectos de sua aprendizagem para que avance sobre suas hipóteses 

alfabéticas.  

O uso dos jogos e brincadeiras como recursos pedagógicos permitiram que a criança 

desenvolvesse hipóteses trabalhando estabelecendo-se como agente direto de sua 

aprendizagem.  

Foram variadas as mediações durante esses meses como, por exemplo, jogos, 

elementos educacionais, diversos gêneros textuais para trabalhar leitura e produção textual, 

parlendas, cartazes, vídeos, entre outras mais, todas essas práticas voltadas para o 

cumprimento da função social e contextual da criança. 

Após o levantamento de sondagem diagnóstica para identificar o nível de 

aprendizagem em que cada criança atendida no projeto estava, planejamos para aquelas 

que estavam no primeiro nível da alfabetização (pré silábico, conforme Ferreiro 1990) 

utilizamos o jogo chamado Alfabeto móvel, este material consiste em letras soltas, sendo 

utilizadas para a formação de palavras. As atividades incidiam sobre ditados ilustrados para 

formação da palavra, completar com as letras que faltavam na palavra, entre outras 

estratégias. A atividade promoveu a consciência fonética, possibilitando o desenvolvimento 

da percepção para a formação das silabas e composição de palavra. 

Além do Alfabeto móvel, no intuito de trabalhar com as crianças que se encontravam 

no nível inicial da alfabetização, foi utilizado o jogo da roleta silábica se tornou outro 
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instrumento enriquecedor e lúdico. Com a roleta silábica foi possível aprimorar o vocabulário 

“correto” das grafias das palavras simples, uma vez que a criança preenchia a tabela com as 

sílabas extraídas da roleta formando palavras simples, promovendo a fonética e a escrita da 

sílaba.  

Para incentivar e trabalhar as dificuldades de leitura, utilizamos atividades variadas, 

uma delas foi o uso dos gêneros textuais por meio do jogo de charada e adivinhas cuja a 

intenção foi estimular a leitura livre e/ou conduzida.  

Para Dionísio (1998, p. 2) “as adivinhas, desde as atividades de entretenimento até 

atividades de fixação de tópicos gramaticais, se prestam (e se emprestam) à formação 

intelectual de nossos alunos”. O estímulo de pequenos textos ofertados como cartas sortidas 

em um plano de trilhas, qual a criança avançava para a próxima etapa a cada pergunta lida, 

compreendida e respondida, proporcionou entusiasmo, se divertiam ao mesmo tempo em 

que liam e pensavam em busca da resposta da adivinha que lhe fora desafiada. 

Outros jogos também foram utilizados para trabalhar a leitura, como por exemplo 

boliche dos textos engarrafados, que trazia a ideia do jogo do boliche feito com garrafas pet, 

em que pontuação acontecia de acordo com o acerto na garrafa e a após a leitura do texto 

contido dentro. Esse jogo favorece a leitura de forma agradável e prazerosa. 

Nesta perspectiva, é válido que o docente estruture o jogo e/ou a brincadeira para que 

seja desafiador na medida correta, não ultrapassando as limitações da criança e nem sendo 

banal, sendo assim, sabe-se que o educador deve ter um olhar atento em sala de aula, 

considerando as maiores dificuldades do educando e buscando meios de projetar atividades 

futuras para sanar as dúvidas emergentes. 

Quanto a matemática, foram trabalhados jogos que contribuíram para auxiliar nas 

dificuldades que cada criança apresentava. Por exemplo, o uso do jogo de trilha matemática, 

que consistiu em trabalhar o conteúdo de multiplicação, uma vez que algumas crianças 

apresentaram dificuldades ao realizarem atividades que envolviam a multiplicação. Vale 

ressaltar, que a multiplicação para os primeiros anos do ensino fundamental é considerado 

um conteúdo complexo e abstrato, no entanto, o jogo contribuiu de forma lúdica para captar 

a atenção e instigar a criança aliado na aprendizagem partindo do conhecimento prévio, 

ampliando o saber, indo além da memorização dos conteúdos prontos e dos métodos 

convencionais. 

Abaixo apresentamos a foto1 momento em que as crianças estão aprendendo aplicar 

e resolver as propriedades da multiplicação, explorando os conhecimentos matemáticos de 
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modo a desenvolver o cálculo mental e as técnicas de multiplicação, como também o jogo 

possibilita trabalhar atitudes de interação, colaboração e troca de experiências em grupo. 

 

 
Foto: Acervo do projeto – jogo da trilha -2019 

 

A cada rodada do jogo as dúvidas que surgiam foram revistas e discutidas com as 

crianças, levando acrescentar a confiança para responder nas rodadas seguintes. O 

envolvimento com a proposta oportunizou algumas crianças compreenderem que o conteúdo 

tido como abstrato tornou-se concreto, ou seja, a criança entendeu conceitos considerados 

abstratos da matemática de forma simples e significativa por meio da brincadeira. 

O laboratório dispõe de diversos jogos e materiais didáticos que foram usados como 

recursos para favorecer a elaboração de um planejamento correspondente a necessidade 

de aprendizagem da criança. Alguns dos jogos, além de serem utilizados no seu modo 

convencional, também foram usados de variadas formas criativas. Um exemplo, o jogo de 

Dominó, com esse jogo buscou desenvolver a noção de sequência numérica, como também 

o raciocínio lógico. Ademais, esse formato de jogo também possui outras vertentes, como 

dominó da sequência imagética, ou das frases que se ligam a sua imagem correspondente. 

Todos esses modos levaram as crianças a exercitar o raciocínio lógico, somando na 

concentração.  

Na foto 2 a seguir, é possível ver as crianças estão aprendendo a explorar a leitura e 

interpretação textual visão, ampliando o raciocínio lógico por meio da brincadeira com o 

dominó de relação texto e imagem. 
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Foto: Acervo do projeto – dominó raciocínio lógico - 2019 

 

O projeto está em andamento, ainda não foi concluindo, no entanto, é possível dizer, 

diante de todo o seu desenvolvimento que após o uso e a aplicação dos jogos e brincadeiras 

enquanto recursos didático-pedagógicos, é possível notar que as crianças são muito atraídas 

pelos jogos e brincadeiras, a cada atividade em que havia o uso do jogo para ensinar um 

conteúdo, seja de leitura, cálculo ou raciocínio lógico matemático, as crianças ficavam 

motivadas e participavam com entusiasmo. Por isto, é importante considerar os jogos e as 

brincadeiras como instrumentos de desenvolvimento tanto psíquico como motor no processo 

de aprendizagem dos primeiros anos escolares. 

Os jogos possibilitaram o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, pois 

a ludicidade possibilita a criança expressar suas habilidades e potencialidades, trabalhando 

o campo imaginativo o contexto real, de modo de haja concepções de enredos significativos, 

descobertas e aprendizagens individuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme foi explanado ao longo deste trabalho, compreende-se que no processo de 

leitura e escrita é necessário que o professor busque aplicar significado ao que é ensinado, 

para que o estudante seja capaz de fazer a associação do o conteúdo proposto com da 

realidade em que a criança se encontra inserida.  

Nesta perspectiva, os jogos podem ser considerados instrumentos enriquecedores, 

para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a brincadeira faz parte da formação 

natural e espontânea da criança, auxiliando-a na construção de novos saberes, levantando 
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hipóteses para solucionar problemas, e desenvolvendo gradualmente a aquisição do 

conhecimento. 

As leituras feitas para embasamento teórico acerca da alfabetização no que diz 

respeito à aquisição da leitura e escrita, bem como dos conceitos matemáticos, nos 

auxiliaram na compreensão quanto ao processo de alfabetização e como ele ocorre na 

concepção de cada criança, em especial as que foram atendidas no projeto em tela. 

Durante as atividades percebemos cada avanço e até os retrocessos, e a partir daí, 

replanejamos nossas ações para atender as necessidades individuais de cada criança, 

sempre considerando a criança como fator principal para os encaminhamentos no 

desenvolver do projeto. Diante de toda a proposta os acadêmicos envolvidos abrangeram 

suas percepções da prática, formulando esboços algumas vezes eficazes, outras vezes a 

serem melhores elaborados, mas que oportunizaram na experiência com a alfabetização. 

Por fim, é notório que houve reciprocidade naquilo que foi ofertado e realizado, tanto 

para com as crianças participantes do projeto, como para os acadêmicos envolvidos e, por 

conseguinte, favoreceu como trocas de informações e reflexão acerca da futura profissão. 

Vale resaltar que, por meio da prática oportunizada pelo projeto foi possível vivenciar 

situações reais tornando possível o entrelaçamento com a teoria.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Básica. Pro-
Letramento - Programa de formação continuada de professores dos anos/séries iniciais 
do Ensino Fundamental Alfabetização e Linguagem. Brasília: MEC/SEB, 2007. 
 
BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto 
nacional pela alfabetização na idade certa. Formação do professor alfabetizador. Caderno 
de apresentação / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de 
Apoio à Gestão Educacional. - Brasília : MEC, SEB, 2013. 
 

CAVALCANTE, I. B. M. B. O brincar na Educação Infantil no município de Boqueirão-
PB. João Pessoa: UFPB, 2017. 

DIONISIO, A. P. Imagens na oralidade. UFPE: Recife. Tese de doutorado. 1998. Disponível 
em PDF. Acesso em 01 Maio 2018.  

FERREIRO, E.; Teberosky, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed. 1999. 



105 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

MORAIS, A. G.; ALBUQUERQUE, E. B. C.; LEAL, T. F. Alfabetização: apropriação do 
sistema de escrita alfabética. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

VYGOTSKY, L, L. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. SP, Icone, 1988. 

 
 
 

  



106 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

LITERATURA SURDA E SUAS PRODUÇÕES CULTURAIS 

 

Débora Rodrigues de Souza 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR - debora.ped7@gmail.com 

  
Alessandra Gomes de Souza 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR – alessandrajipa@hotmail.com 
 

Rosiane Ribas de Souza Eler 
Universidade Federal de Rondônia – UNIR - rosiane.ribas@unir.br 

 
Queila Ribas de Souza  

Universidade Federal de Rondônia – UNIR - queilaribas@unir.br 
 

GT-3- Arte, História, Memória e Diversidade 
 

RESUMO 

Esta pesquisa é resultado de uma atividade desenvolvida pelo grupo de pesquisa GEIPEI (Grupo de 
Estudos Interativo e Pesquisa em Educação Inclusiva), cuja proposta foi elaborar e desenvolver uma 
pesquisa acerca da literatura surda e as produções culturais, com ênfase principalmente na 
contribuição dos livros para o desenvolvimento e reconhecimento da identidade surda. Os objetivos 
deste trabalho é ilustrar a importância da literatura surda para o desenvolvimento da criança surda e 
sua identidade e apresentar as produções culturais na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Como 
referencial teórico vamos ancorar essa pesquisa em Mourão e Silveira (2009) que nos traz a reflexão 
sobre como os surdos passavam as histórias de pais para filhos, se diferenciando dos ouvintes 
apenas pela modalidade, ao invés de oral  para a visual-motora, nos tipos de produção literária temos 
Rosa (2011). A metodologia utilizada está referenciada na pesquisa exploratória bibliográfica. Como 
resultado é possível concluir que a literatura surda é um instrumento que auxilia no registro da luta 
da comunidade surda, de suas experiências, além de ser um recurso que possibilita não somente à 
comunidade surda, mas também aos ouvintes a conhecer o mundo dos surdos, a compartilhar suas 
formas de arte, de escrita, de como se situam na sociedade. Vale ressaltar que um dos principais 
referenciais em produções culturais para a comunidade surda é a TV INES. 

 

Palavras-chave: Literatura surda. Produções culturais. Libras.  

 

INTRODUÇÃO 

 

 Muito se discute a respeito da Literatura, os mais diversos gêneros, infantil, juvenil, 

adulto, porém quando se procura literatura que abordem a temática surda raramente se 

encontra. Os livros fazem parte no processo de desenvolvimento da identidade do indivíduo, 

é onde o leitor irá se identificar com as obras que expressem experiências de vida que se 

relacionam com seu cotidiano. 
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 Para a comunidade surda, a literatura viabiliza, conforme Laborit (1994, p. 09) “[...] vai 

me permitir dizer aquilo que sempre silenciei, tanto aos surdos como aos ouvintes.” Os livros 

são instrumentos aos quais se pode eternizar experiência vividas, sentimentos, a história de 

alguém. A literatura é de suma importância para qualquer comunidade, pois é uma forma de 

registrar os acontecimentos ao redor, de inspirar futuras gerações. 

 Os principais objetivos do presente estudo é ilustrar a importância da literatura surda 

para o desenvolvimento da criança surda e sua identidade e apresentar as produções 

culturais na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Um dos principais referenciais em 

produções culturais é a TV INES. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Existiram épocas em que a contação de histórias passava de pais para filhos na 

modalidade oral, visto que ainda não havia se estabelecido a modalidade escrita, com o 

passar dos séculos pesquisadores se interessaram em investigar como a comunidade surda 

se posicionava a esse respeito, da mesma forma que os ouvintes os surdos passavam as 

histórias de pais para filhos, se diferenciando apenas pela modalidade, ao invés de oral para 

a visual-motora. 

Os sujeitos surdos reconhecem modelos e valores históricos através de várias 
gerações de surdos, com artistas plásticos ou outros artistas. Nas 
comunidades surdas existem piadas e anedotas, conhecimento de fábulas ou 
contos de fadas através da família, até adaptações de vários gêneros, como 
romance, lendas e outras manifestações culturais, que constituem um 
conjunto de valores e ricas heranças culturais e linguísticas (MOURÃO, 2011, 
p. 73). 

 

 Como foi supracitado a comunidade surda tem em sua estrutura suas produções 

culturais, e as formas de compartilhamento de suas histórias e experiências de vida. Com o 

passar do tempo, foi utilizado estratégias que lhes estavam ao alcance. Atualmente já 

existem obras literárias que têm uma versão em LIBRAS e outra oral ou escrita. A literatura 

contribui para a formação do indivíduo, por meio dos livros, o surdo poderá se identificar com 

seus pares visto que as histórias retratam um cenário relacionado a ele, seja o conto fictício 

ou não, conforme Mourão e Silveira (2009). 

 
[...] já se sabe há bastante tempo que a literatura tem poder de influenciar o 
público que lê, fazendo as pessoas viverem suas histórias e acreditarem nas 
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representações que traz. Mesmo que seja difícil comprovar como os livros 
produzem opiniões e comportamentos, o fato é que isso acontece com 
frequência (MOURÃO; SILVEIRA, 2009, p. 20). 

 

 No contexto atual uma das principais referências em produções culturais literárias 

para surdos têm sido a TV INES, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Surdos (INES), 

onde, por meio de uma plataforma digital, produz piadas, literaturas, documentários. Todos 

os vídeos são produzidos por surdos e reportam a cultura e identidade surda, assim os 

surdos ao assistirem se identificam no vídeo.  

 

O INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos, a LSB Vídeo e a Editora 
Arara Azul são exemplos de instituições que já possuem várias produções na 
Literatura Surda, sendo que os tradutores que aparecem nos livros digitais 
são surdos, pois eles têm mais legitimidade para a criação de sinais para os 
personagens das histórias traduzidas e levando em consideração as questões 
da cultura Surda (ROSA, 2011, p. 42). 

 

As produções de literatura surda são produções de qualidade e apresentam as mais 

variadas formas da literatura e produções culturais, por meio de vídeos, poesias e textos que 

mostram o jeito surdo de ser, sua cultura e identidade que os fortalece como um grupo que 

tem uma língua que os caracteriza.   

 

METODOLOGIA 

 

 A literatura e as produções culturais são estratégias que auxiliam a exemplificação 

dos conteúdos específicos de cada componentes curriculares e na formação da cultura e 

identidade do indivíduo, a partir de discussões no grupo de pesquisa a respeito de materiais 

didáticos para o ensino de crianças surdas, houve um insight, onde alguns acadêmicos se 

perguntaram qual o tipo de literatura existe para o ensino de crianças surdas. 

 A partir desse questionamento, começa-se uma pesquisa exploratória bibliográfica 

para construir um cenário a respeito das literaturas e produções culturais direcionadas à 

comunidade surda. Portanto se inicia uma exploração mais profunda a respeito do assunto 

para que se pudesse desenvolver a presente pesquisa. 

 Ao longo da pesquisa, foi observado a presença desses materiais e recursos no Curso 

de Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) campus de Ji-

paraná, visto que há um número expressivo de acadêmicos surdos que estudam na 
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instituição. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica, buscando entre os autores 

da área as discussões sobre a temática. 

 

TIPOS DE LITERATURA SURDA 

 

 Há inúmeras estratégias para a produção de literaturas surda, na presente pesquisa, 

nesta, vamos nos ater às principais mencionadas por Rosa (2011, p. 42). A princípio são 

mencionados os tipos de livros aos quais detém as categorias: “Tradução cultural, Adaptação 

cultural, Produção/Criação”. 

 A categoria de “Tradução Cultural” refere-se a histórias na língua portuguesa a qual 

são traduzidas e adaptadas para a Libras, os principais livros que se enquadram nessa 

categoria são as literaturas clássicas, que utilizam de dialetos antigos, metáforas. Um 

exemplo de livros que utiliza dialetos antigos é ‘Os Lusíadas’ de Luís de Camões, que utiliza 

da língua portuguesa colonial, a qual descrevem inúmeras histórias que dificultam a 

compreensão por parte da pessoa surda, visto que português é ensinado como segunda 

língua para eles. Vale ressaltar que contos de fadas também entram nessa modalidade. “O 

objetivo da tradução cultural é esclarecer para os surdos as histórias da literatura 

convencional, através da Libras, das expressões bem claras e da locação bem marcada dos 

personagens”. (ROSA, 2011, p. 42). Na modalidade “Adaptação Cultural” as histórias são 

readaptadas para a realidade surda, sendo assim as histórias são rescritas com fatos que se 

relacionam com a vivência e a identidade surda. Pode-se mencionar por exemplo a 

“Cinderela Surda” ao qual foi adaptada para contemplar a temática da surdez, onde o leitor 

se identifica com os personagens e suas aventuras. Para a produção desse conto, segundo 

Rosa (2011): 

 

A equipe que fez a adaptação desta história idealizou algumas substituições, 
tais como: a Cinderela passou a ser surda, usuária da língua de sinais e o 
sino foi substituído por um relógio, pois este é mais visual. Outra adaptação 
feita foi a substituição do sapato pela luva, a qual Cinderela perdeu ao sair do 
baile.  A luva foi escolhida por ser um simbolismo na Língua de Sinais (ROSA, 
2011, p. 42). 

 

 Em quase toda totalidade, utiliza-se ainda livros impressos, mas aos poucos tem se 

produzido vídeos dessas histórias e livros digitais que facilitam na divulgação e no manuseio.   
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 A “Produção/Criação” é uma literatura produzida por um surdo, como ele tem a 

vivência e a experiência da surdez, vale ressaltar que as literaturas produzidas por surdos 

são compreendidas com mais facilidade pelo leitor surdo, pois as vivências e as experiências 

são mais detalhadas, mais expressivas, mais realistas. Não desmerecendo as produções 

feitas por ouvintes direcionadas para pessoas surdas, mas o conhecimento nunca será 

profundo, pois a surdez só pode ser compreendida em sua verdadeira essência apenas por 

aqueles que vivem com ela. Pois “[...] ao produzir Literatura Surda, o sujeito surdo mostra, 

através dela, as expressões, a Libras e a cultura de maneiras diferentes para exibir a 

realidade do mundo para os outros surdos” (ROSA, 2011, p. 43). 

 Em relação às modalidades de literatura surda, e como são distribuídas podemos 

mencionar que: 

Os livros digitais nesta modalidade ainda são raros. Há muitas produções de 
histórias em diversos momentos e locais, como nas associações, nas ruas, 
nas escolas, mas isto ainda não é divulgado por editoras, de modo a atingir 
um número maior de pessoas. No futuro, pode ser que se perceba a 
importância de incentivar a publicidade de tais histórias em livros digitais. Por 
enquanto, seu acesso é compartilhado na internet, através dos sites como 
youtube, por exemplo, ou disponibilizados diretamente pelos autores (ROSA, 
2011, p. 43). 

 

 Ainda é um processo lento a respeito da apropriação das literaturas digitais, ainda se 

encontra resistência a respeito do tema, porém ao longo do tempo a literatura surda vão se 

adaptando conforme sua necessidade do seu público. 

 Por fim, na modalidade a História da literatura surda são textos que expressam 

histórias tanto em vídeo como impresso, de forma que seja adaptada para a Libras. 

 

Na história da Literatura Surda no Brasil, existem dois tipos de registros muito 
importantes: livros digitais e materiais impressos. Os livros digitais são 
histórias produzidas utilizando filmagens em Libras, com todos os elementos 
que são pertinentes a uma produção em vídeo, enquanto os materiais 
impressos são histórias impressas em papel, com a presença de textos em 
português, da Língua de Sinais escrita e dos desenhos claros e atrativos 
(ROSA, 2011, p. 43).   

 

 A evolução e acessibilidade tecnológica que tivemos nas últimas duas décadas tem 

favorecido o crescimento e divulgação da literatura surda através de vídeos nas redes sociais 

e internet em geral. 
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OS LIVROS DIGITAIS 

 

 Segundo Rosa (2011), os livros digitais começam a ser publicados por volta da década 

de 90. A comunidade surda se mobilizou para demonstrar o quão importante é essa 

plataforma digital, os primeiros registros a respeito dessas literaturas digitais são: 

 

Em 1999, temos o registro da primeira publicação de um livro digital, pela 
Editora LSB Vídeo, cujo título é “Literatura em LSB – Poesia - Fábula – 
Histórias Infantis”. Em seguida, em 2000, houve uma publicação pelo INES – 
Instituto Nacional de Educação de Surdos e, em 2002, pela Editora Arara 
Azul. Estas foram as primeiras publicações registradas em livros digitais 
(ROSA, 2011, p. 44). 

 

 Depois de algum tempo a editora publica o Hino Nacional em Libras, de forma que 

houvesse significado e compressão da comunidade surda, logo após começam a traduzir 

fábulas: 

Em 2002, a LSB Vídeo continua com suas publicações em Libras, lançando 
“Seis Fábulas de Esopo em Língua de Sinais Brasileira”. Neste material, 
encontramos, na grande maioria, traduções culturais, ou seja, fábulas 
conhecidas, porém de pouco entendimento para os surdos. Portanto, foram 
criadas estratégias para que eles pudessem compreendê-las em sua 
plenitude (ROSA, 2011, p. 45). 

 

 A presente editora foi uma das pioneiras a produzir este conteúdo, com esse avanço 

foram surgindo outras editoras que ingressaram nessa área, como por exemplo o INES e a 

Editora Arara Azul.  

 

RESULTADO PRELIMINARES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos argumentos citados ao longo da presente pesquisa, pode-se afirmar que 

a literatura e as produções culturais são de suma importância para o processo de construção 

de identidade surda e também auxilia como estratégia de  ensino  para a comunidade surda, 

é preciso saber explorar essas áreas do conhecimento de forma que possam ser eficaz. 

 As produções em LIBRAS no Brasil já estão em um processo de amadurecimento, 

começa-se a ter um fluxo expressivo de produções surdas, visto que a demanda só aumenta. 

Além de contribuir com a comunidade surda, as produções auxiliam na compreensão desse 

mundo dos ouvintes, pois aquele que é ouvinte pode falar a respeito da surdez, mas não 
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sobre surdez, pois ele não tem essa experiência, ninguém melhor do que o próprio surdo 

para expressar como é seu cotidiano, como se sentem, suas angustias, suas alegrias. 

 Na UNIR pode-se observar, na turma do terceiro período da licenciatura em 

pedagogia, um grupo de acadêmicos composto por dois surdos e três ouvintes, uma 

desenvoltura e uma tendência referente a produções de materiais audiovisuais, teatros, 

poesias voltadas exclusivamente para a temática surda. Pode-se mencionar por exemplo um 

filme curta metragem produzido no primeiro período onde relatava-se a história de uma 

criança ouvinte em uma sala onde só havia surdos. Outro exemplo são as apresentações de 

trabalhos que na sua maioria tentam integrar o teatro. 

 Atualmente esse grupo está desenvolvendo outro filme curta metragem que relata a 

experiência de uma professora, que desenvolve uma aula dinâmica e interdisciplinar para 

alunos surdos, ressaltando que os passos para a criação das produções audiovisuais são 

em Libras, contendo legenda para os ouvintes. Vale ressaltar que esse grupo faz essas 

adaptações visando o bem-estar e a inclusão de seus colegas surdos. 

 Pode-se concluir portanto que a passos lentos pequenos grupos começam a se 

sensibilizar para a produção audiovisual bilíngue de forma que haja uma integração e 

inclusão de forma natural e por livre e espontânea vontade, para que a literatura e as 

produções culturais se tornem naturais no cotidiano da sala de aula. Assim, a nova geração 

de futuros pedagogos consigam ajudar seus alunos surdos, utilizando de metodologias e 

estratégias simples e que dão acesso para que aluno se sintam comtemplado e respeitado 

nas aulas. 

 Os surdos podem sim se comunicar, eles se comunicam com as mãos, eles produzem 

cultura, arte, literatura de qualidade, eles já não se calam mais, pois foi dada voz a eles.  

 Atualmente suas produções são vista com grande valia, pois eles tem um público 

sedento, que necessita se identificar, se espelhar em uma identidade genuína da 

comunidade surda. 
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RESUMO 

O presente artigo busca apresentar como se deu o processo de colonização do estado de Rondônia, 

a partir do surgimento da rodovia BR-364, antiga BR-029 e a necessidade de intervenção federal 

nesse processo. O estudo preocupa-se em tratar a realidade encontrada pelos imigrantes que 

buscavam melhores condições de vida em terra fértil, atraídos pela exploração de seringa e de 

madeira. Os dados levantados baseiam-se em fontes bibliográficas e relatos orais transcritos para 

elaboração do trabalho. Utilizou-se do método de relato oral para obtenção dos dados em relação 

aos processos de saúde e de educação ocorridos na década de 1970, época da colonização, por 

meio dos depoimentos de três entrevistados (D.S., 67 anos; D.A., 72 anos e M.A., 64 anos. Com esse 

estudo, pode-se conhecer os caminhos trilhados para chegar ao surgimento do atual estado de 

Rondônia e compreender como as vivências dos imigrantes e colonizadores podem contribuir ao 

enriquecimento histórico rondoniense.  

 

Palavras-chave: Colonização. Rondônia. Imigração. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ocupação do conhecido hoje por estado de Rondônia, segundo Cunha 

e Moser (2010, p. 125), “remonta o período colonial, onde nos fins do século XVII se 

encontravam algumas missões jesuíticas e em princípios do século XVIII”. Esse processo 

acontece quando se descobre ouro na região de Cuiabá, despertando o interesse dos 

portugueses, que iniciam a penetração de bandeirantes pelo Vale do Guaporé. No século 

XVIII, “a região recebeu uma leva de colonizadores em busca de suas jazias de ouro, 
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surgindo daí os primeiros núcleos habitacionais, - do colonizador – como Pouso Alegre a 

Casa Redonda”.  

Para Cunha e Moser (2010, p. 125), as picadas abertas por Marechal Cândido 

Rondon, deu surgimento aos povoados originários de Mato Grosso, entre os anos de 1920 

e 1940, se fixando então nos aglomerados que existiam em Pimenta Bueno e Vilhena, 

originários dos postos telégrafos. Para as autoras, o Presidente Getúlio Vargas, em 13 de 

setembro de 1943, os territórios federais, dentre eles Território de Rondônia, e em 17 de abril 

de 1945, fixou “a definitiva divisão administrativa do território que ficou com os municípios de 

Porto Velho, Guajará-Mirim e nove distritos”.  

O processo de colonização do atual estado de Rondônia ocorreu a partir da década 

de 1970, quando o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), apoiado pelo 

Governo Federal, iniciou os projetos de incentivo a esse processo. Vale destacar, que antes 

do início do processo de colonização, o estado ainda a ser criado, já era habitado por 

populações indígenas, seringueiros, garimpeiros, quilombolas, entre outras não tinham a 

visibilidade necessária de assistência pelas autoridades nacionais.  

Segundo Souza e Pessôa (2009, p. 3), “a ocupação da Amazônia, no contexto de 

desenvolvimento nacional, deveria ser o espaço para amenizar os conflitos de luta pela terra 

no Nordeste e aqueles promovidos pelo processo de modernização agrícola no Centro-Sul”.  

Segundo Teixeira (1999), o maior fluxo migratório para o estado de Rondônia 

acontece entre as décadas de 1970 e 1980, sendo nessas duas décadas recebidos 

aproximadamente 600 mil pessoas, o que representava mais de 50% da população do 

estado (p. 191). Sobre esse aspecto, Amaral (2001), a colonização do Brasil Contemporâneo 

vem “produzindo uma grande massa de excluídos que chegaram à procura de terra” (p. 77). 

A Amazônia então, se torna o caminho na tentativa de solução de problemas que assolavam 

o país de modo geral, e neste caso, a região se torna resultado concreto da união para esses 

milhares de contingentes migratórios.  

Após abertura da BR-364, entre os anos de 1960 e 1966, o processo de colonização 

regional passou a fluir de modo decisivo, com o desenvolvimento dos poucos vilarejos que 

surgiram com os seringueiros, entre eles Vila de Rondônia (atual cidade de Ji-Paraná), se 

instalando a colonizadora Calama e dando inicio a colonização de terras rurais nas 

proximidades. Igual colonização é realizada próximo a Pimenta Bueno pela colonizadora 

Itaporanga, que iniciou a colonização na região de Espigão do Oeste. (PAPILOT, 2015). Esse 

período foi marcado pela grilagem de áreas de terras da União e de fazendas de 
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seringalistas, o que ficou marcado por várias mortes mediante o conflito entre pistoleiros e 

posseiros das terras.  

Os projetos de colonização então implantados nos anos de 1970, não ficaram restritos 

somente a distribuição de lotes de terras rurais, pois em plena selva, o INCRA passa a 

demarcar lotes abrindo picadas, denominadas de linhas e os colonos eram encaminados aos 

seus respectivos lotes, para em seguida os tratores realizassem a abertura de estradas de 

acesso. Esses colonizadores ficavam em mata densa, predispostos ás doenças endêmicas, 

principalmente malária, que dizimou centenas de colonos. A derrubada de árvores também 

vitimou inúmeros trabalhados em constantes acidentes (PAPILOT, 2015). 

Segundo Amaral (2012, p. 100-101), as áreas de maior concentração de migrantes 

estavam nas regiões conhecidas por Vilhena, com extensão a Colorado d’Oeste, Cacoal, 

Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ouro Preto d’Oeste, Jaru e Ariquemes. A população que se fixa 

no estado de Rondônia entre os anos de 1968 e 1982, era de outras regiões brasileiras, em 

maior número de paranaenses, gaúchos, matogrossenses, capixabas, cariocas, baianos, 

paraibanos, amazonenses, goianos e também alguns imigrantes de outros países.  

Segundo Mindlin (1985, p. 17), “a imigração brasileira para Rondônia foi grande e seus 

efeitos se fizeram sentir sobre a população indígena, com lutas e mortes”. Assim, 

Scaramuzza (2010) destaca que:  

 

[…] situa-se grande número de populações tradicionais que habitam a região 
Amazônica, dentre estas destacamos os grupos indígenas. A sede por lucros 
fáceis, e o entendimento de uma Amazônia pronta para ser transformada, foi 
à força motriz de uma corrida sem precedentes para a região a partir 
principalmente das décadas de 70 e 80 do século XX. Os grandes projetos 
foram desencadeados em uma tentativa desesperada para alcançar os ritmos 
desenvolvimentistas dos países em ascensão e assim, reduzir os supostos 
atrasos provocados pelo período colonialista brasileiro. A região amazônica, 
que outrora havia sido identificada como o inferno verde, foi magicamente 
transformada no grande paraíso terrestre, tornando-se palco de um dos 
processos migratórios mais intensos já ocorridos em território brasileiro 
(SCARAMUZZA, 2010. p. 155). 

 

Portanto, com a chegada de imigrantes de diversas regiões do país e até de outros 

países, com outras visões e perspectivas de vida, faz com que em poucas décadas a 

destruição de grande parte da floresta amazônica ocorresse, visando substituir por 

plantações e pastagens para obtenção de lucros, dando “condições de vida” aos 

agrupamentos de pessoas que se chegavam aos milhares na região.  
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Visando conhecer a realidade de como era a colonização na época, o objetivo da 

pesquisa é trazer informações da realidade que os migrantes encontravam no novo estado 

de Rondônia, durante o período em que ocorreu o maior fluxo migratório de brasileiros, vindo 

de todas as regiões do país.  

 

   

DESENVOLVIMENTO 

 

Metodologia 

 

A pesquisa é classificada como documental, bibliográfica e de fontes orais, fazendo 

discussões sobre como os migrantes lidaram com as dificuldades encontradas como: 

doenças, sistema precário de estradas, escassez de assistência técnica visando o prepado 

da terra, a assistência médica e acesso educacional, danos ao meio ambiente na abertura 

dos lotes e demais atividades que exigiam a mudança do meio natural.  

Para a obtenção dos dados da pesquisa, utilizou-se de fontes bibliográficas que 

apontam dados e informações referentes à colonização do estado de Rondônia. Para a 

obtenção dos dados quanto a saúde, educação e meio ambiente, entre outros, sob a 

perspectiva dos colonizadores, foi realizada três entrevistas fazendo-se uso do gravador, 

com mulheres migrantes que chegaram durante o período do fluxo migratório no estado de 

Rondônia, que serão nomeadas no trabalho como entrevistada 01 (D.S., 67 anos), 

entrevistada 02 (D.A., 72 anos), e entrevistada 03 (M.A., 64 anos). Durante a realização das 

entrevistas, as entrevistadas ficaram livres para falar sobre todas as suas experiências. 

 

Resultados e discussões 

 

O trabalho levantou dados de fontes bibliográficas, relacionados a realidade que os 

colonizadores encontraram no estado de Rondônia, durante o período de grande fluxo 

migratório, além de uma entrevista com uma das muitas pessoas que vieram durante a época 

de colonização e encontra-se até os dias atuais residindo no estado.  

A entrevistada 01 (D.S., 67 anos), chegou em Rondônia em novembro de 1969, junto 

com seus pais e irmãos. Vieram do estado do Paraná e receberam um lote, onde hoje é o 

município de Ji-Paraná, distribuído pela colonizadora privada Calama S/A. A diferença era 
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muito grande de onde residiam no Paraná como o clima, os costumes, a alimentação e a 

forma de cultivar a terra. 

Segundo a entrevistada, havia um hospital do exército na região central da Vila de 

Rondônia, assim como era chamado o município na época. O atendimento era básico e, os 

casos mais comuns de doenças era a malária e hepatite. Quanto às estradas, a BR não 

possuía asfalto bem como as demais estradas. Para atravessar o Rio Machado utilizava-se 

uma balsa, um tempo depois começaram a construção da ponte e “as coisas melhoraram”. 

A única escola era a Marechal Rondon, próximo ao centro, e o abastecimento de energia era 

das 6:00 da manhã às 00:00 (meia noite). 

O lote da família era afastado do centro de Vila de Rondônia, e o solo era de boa 

qualidade para o cultivo. Para a construção da residência foi preciso derrubar a mata. A 

entrevistada conta que: “Na época as queimadas e derrubadas eram comuns e muitas 

pessoas morreriam nas derrubadas, relata também que era comum grande quantidade de 

fumaça ocasionada pelas queimadas”. 

A segunda entrevistada (D.A., 72 anos), foi trazida do estado do Sergipe para 

Rondônia em 1971 por seus pais juntamente com seus irmãos e residiu em Vila de Rondônia, 

atualmente Ji-Paraná. Ao chegar aqui se deparou com muitas famílias que vieram atrás de 

terra barata e fácil - e falsa riqueza, por causa da seringa e dos garimpos. Seus 72 anos, já 

bem vividos não permitiu precisão no relato. Sobre saúde, a entrevistada conta que alguns 

soldados do exército se responsabilizaram pelo atendimento básico da população local. 

Também conta que os colaboradores da Sucam, posteriormente Funasa e atualmente 

Divisão de Controle e Vetores, se empenharam no combate da malária, da febre amarela e 

da varíola, doenças que acometeram muitas pessoas na época. O chamado fumacê era o 

método mais utilizado para dedetizar as residências no intuito de amenizar os transmissores. 

Sobre educação, conta que o ensino era básico, apesar de não ter frequentado a escola 

aqui. Se aprendia a ler e escrever os nomes, os cálculos de matemática eram muito 

complicados, e em casa ninguém tinha tempo de estudar. O acesso era bastante difícil 

principalmente por residir no meio da mata. A escola era na cidade, relata a entrevistada. 

A terceira entrevistada (M.A., 64 anos), natural do estado do Paraná, chegou no 

estado de Rondônia em setembro do ano de 1975, residiu no município de Vila de Rondônia, 

que hoje é Ji-Paraná. Seu pai era caminhoneiro e ficou sabendo que no estado de Rondônia 

as terras eram mais baratas. Decidiu que, juntamente com sua família, mudar-se-iam para 

fugir da realidade de suas vidas; pois se encontravam em condições não muito agradáveis. 
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A entrevistada já era casada e tinha 2 filhas. Mas, de acordo com o relato, as terras baratas 

não foram as únicas coisas que os trouxeram para o estado, destacando também que o clima 

paranaense era bem desconfortável e ainda as condições de vida eram mais fáceis aqui no 

estado de Rondônia. 

A entrevistada ressalta que, por suas recordações, havia apenas uma escola na 

cidade, a antiga escola Júlio Guerra; e, para conseguirem vagas para as crianças não foi 

muito difícil. Em relação às informações sobre o sistema de saúde da época, diz que eram 

situações desgastantes e perigosas. As doenças como malária, assolavam as terras e as 

pessoas que vinham aqui habitar. Em grandes quantidades a malária arrasava a saúde de 

trabalhadores e levava muitos à morte, onde afirma que havia apenas um hospital que os 

habitantes poderiam confiar. 

Ao analisar os depoimentos das entrevistadas, observa-se a grande dificuldade de se 

viver nesse período de colonização, relativo principalmente aos acessos à saúde e 

educação. Nota-se também, que as mesmas vem com as famílias em busca de melhores 

condições de vida, evidenciando o relatado por Cunha e Moser (2010), onde descrevem que: 

 

O migrante, decorrente do baixo nível de escolaridade, falta de condições 
financeiras, e às mudanças radicais, das relações sociais com as viagens, 
passa a ser dono da terra, diante de uma realidade que nunca tinha se 
deparado antes, tornando-se difícil para ele exercer as funções econômicas 
básicas que são as de proprietário, administrador e trabalhador, sente-se 
inseguro, levando muitas vezes a desistir de sua parcela (CUNHA ; MOSER, 
2010, p. 146).  

 

 Sobre os aspectos destacados também, os relatórios do INCRA, apontam que a falta 

de serviços de educação, saúde, lazer, comunicação, transporte, armazenamento e nutrição, 

refletiram sobremaneira na permanência dos imigrantes nas suas terras, sendo a falta ou 

pouca assistência médica determinante para identificar a venda ou abandonos das áeras. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É evidente, por meio dos relatos, que a situação atual e totalmente diferente da época 

da colonização, pois no decorrer dos anos, o desenvolvimento da educação, saúde, 

habitação e estradas no estado de Rondônia e seus municípios evoluiu e melhorou a vida 

dos imigrantes, que antes conviviam com a saúde e educação precárias, estradas sem 
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qualidade, abastecimento de energia insuficiente, e pouco cuidado com o manejo das 

florestas, do solo e do meio ambiente em geral.  

Logo, destacar os relatos das colonizadoras que vieram a partir da década de 70, é 

uma forma de registrar a história por ângulos distintos, trazendo a experiência vivida, as 

dificuldades, sem jamais esquecer que elas vivenciaram o desenvolvimento dos serviços 

básicos como saúde e educação, e presenciaram as lutas dos povos que já habitavam o 

estado e do município de Ji-Paraná, que ainda hoje residem. 

A forma desordenada e mal planejada em que o Estado de Rondônia foi ocupado, não 

levou em consideração os povos que nele já habitavam a muitos anos, resguardando a fauna 

e flora do bioma amazônico. Povos estes que o próprio país não deu a devida atenção 

perderam-se em meio à destruição da floresta, aos ataques do homem branco, além da 

aculturação e que ainda hoje lutam por seus direitos, seu povo e sua cultura. 

A colonização de Rondônia, feita evidentemente para beneficiar muitos colonos do sul 

e sudeste do Brasil, que não encontravam mais terras para o cultivo, teve um alto preço. Mas 

o custo disso foi o impacto sobre as populações nativas e índios. Além dos conflitos por terra 

e o impacto ambiental na Amazônia. 
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RESUMO 
Quando falamos em Perturbações da aprendizagem utilizamos o termo para generalizar qualquer 
fator que interfira no desenvolvimento da aprendizagem da criança, entretanto, neste artigo pretende-
se fazer uma revisão de literatura e pontuar as diferença entre dificuldades da aprendizagem e atraso 
na aprendizagem. Analisar as causas, bem como verificar como o ambiente escolar tem tratado tais 
problemas e quais medidas de intervenção têm sido tomadas, afim de melhor desenvolver as 
habilidades e potencialidades de crianças que apresentam falha no desenvolvimento, a partir de um 
apanhado teórico pretende-se expor a importância que se tem do reconhecimento precoce de 
desordens de aprendizagem, e ainda pontuar a necessidade de um diagnóstico correto ao qual 
estabelece grandes possibilidades de cura ou melhores rendimentos escolares, cognitivos e sociais. 

 

Palavras chaves: Aprendizagem, Desenvolvimento, Criança, Escola. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Sabemos que muitos problemas acontecem no ambiente escolar, entre eles; fracasso 

escolar, formação precária de professores, ineficácia do ensino e da escola, aqui 

pretendemos analisar os problemas relacionados as perturbações da aprendizagem das 

crianças. De acordo com estudos realizados existem algumas categorias em perturbações 

da aprendizagem, sendo elas: dificuldades da aprendizagem e atraso na aprendizagem, 

categorias estas, que em muitas das vezes são confundidas por professores, pais e 

sociedade em geral. 

É importante ressaltar a identificação correta do que pode estar ocorrendo com a 

criança, pois em sua maioria, esta necessita de ajuda, seja do corpo docente, seja da família 

ou ainda acompanhamento de profissional específico, como acompanhamento médico, 

psicológico, fonoaudiólogo, psiquiátrico ou neuropsicopedagógico. 

Segundo Russo (2015) entender o mecanismo de aprendizagem é esclarecer a 

maneira pela qual a criança se desenvolve, toma conhecimento do mundo em que vive, 

mailto:mislanesantiago@gmail.com
mailto:ana.cardiliquio@unir.br
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organizar sua conduta e se ajusta ao meio em que se encontra, quando falhas neste 

processo ocorrem, encontra-se a necessidade de identificação de qual área está em 

defasagem, obstruindo seu desenvolvimento. “As dificuldades de aprendizagem podem 

derivar de causas emocionais, do nível de pensamento, de diferenças funcionais ou 

alterações no desenvolvimento das funções.” (RUSSO, 2015 p. 83) 

 
É importante ressaltar que algumas crianças não são portadoras de nenhum 
a síndrome ou transtorno e mesmo assim apresentam desordens de 
aprendizagem. Nesses casos, o diagnóstico correto é fundamental, pois, o 
sucesso das intervenções adequadas tem apresentado grandes 
possibilidades de mudança na vida destes alunos. Por exemplo, crianças com 
prejuízos sensoriais, auditivos ou visuais apresenta uma evolução do 
desempenho escolar quando são tratadas. (ACAMPORA, 2019 p. 39) 
 

Apesar dos professores já serem responsáveis por muitos aspectos no ambiente 

escolar, cabe também a estes a responsabilidade, de identificar as dificuldades apresentadas 

pelas crianças, estabelecendo uma comunicação clara e objetiva com os pais, afim de que 

algumas crianças através da atenção dirigida, atividades elaboradas de acordo com seu 

déficit, serão possíveis desenvolver seus pontos fracos e reforçar suas habilidades, 

entretanto algumas crianças necessitarão de ouro tipo de intervenção. 

 

Crianças com problemas psiquiátricos neurológicos que fazem uso de 
psicofármacos podem ser prejudicadas em sua atenção devido ao efeito dos 
medicamentos. Crianças com determinadas doenças, com anemia falciforme, 
SIDA, depressão, diabetes, podem apresentar desordens de Aprendizagem. 
Crianças com famílias desestruturadas com uso de drogas na família, que 
sofreram abuso sexual também podem apresentar problemas escolares. 
(ACAMPORA, 2019 p. 39) 

 

Na tessitura de Acampora 2019, Lima 2016 aponta variáveis de possíveis causas de 

quando a criança não aprende de forma adequada;  

 

Variáveis orgânicas: uma doença orgânica tal como: anemia, défice auditivo 
ou visual, epilepsia de ausência desnutrição, ferropenia, entre outras, pode 
provocar secundariamente dificuldade de aprendizagem. Variáveis 
relacionadas com ensino e com a escola: adequação dos métodos de ensino 
a qualidade do professor e da sua relação com a criança, a qualidade das 
instalações escolares a relação da criança com os colegas, o evento ao 
bullying de que possa ser salvo por qualquer motivo também podem 
influenciar na aprendizagem. (LIMA, 2016, p. 161) 
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Segundo Lima (2016, p. 161) caracterizam-se ainda as variáveis afetivas e 

emocionais, existem acontecimentos na vida das crianças que levam a alterações 

emocionais, por exemplo, uma criança que perde um ente querido, em sua maioria apresenta 

alteração comportamental assim transitoriamente menor desempenho escolar.  

 

Variáveis afetivas e emocionais- a existência de patologias psiquiátricas, 
como: depressão, ansiedade, mutismo seletivo, posição e desafio de 
autoridade ou problemas de conduta, podem também dificultar muito 
aprendizagem. (LIMA, 2016, p. 161). 
 

As variáveis do neurodesenvolvimento envolvidas no insucesso escolar, são as que 

mais necessitam ser interpretadas, pois estas, variáveis interferem drasticamente na 

aprendizagem, na linguagem, na cognição entre outras “Estas perturbações podem aparecer 

em qualquer momento durante o desenvolvimento da pessoa, até aos vinte e dois anos de 

idade, e geralmente permanecem para toda a vida.” (MATOS, 2009, p. 696) 

 

Variáveis neurodesenvolvimentais- A maior parte das perturbações do 
neurodesenvolvimento, de que são exemplos as perturbações do 
desenvolvimento intelectual, as perturbações da linguagem, as perturbações 
do Déficit de atenção e hiperatividade, perturbações específicas da 
aprendizagem da leitura, escrita ou matemática (dislexia, disortografia, 
discalculia) provocam dificuldade de aprendizagem. (LIMA, 2016 p.162) 
 

De acordo com Lima (2016, p. 162) outro fator que também pode ser decisivo na 

aprendizagem, englobam a s variáveis socioenômicas e culturais, tendo em vista que, um 

meio cultural em que a aprendizagem não é valorizada, políticas e estatais de ensino que 

não assegura o acesso universal, o sucesso escolar estará comprometido. 

A partir dessas informações podemos analisar a gama de fatores que influenciam 

diretamente no desenvolvimento cognitivo da criança, e o leque de possibilidades de quando 

se trata de diagnosticar as Perturbações da aprendizagem.  

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Atualmente Dificuldades de Aprendizagem é o termo mais utilizado para falhas no 

desenvolvimento escolar de crianças que apresentam alguma defasagem. 

 
Dificuldade de Aprendizagem é um termo geral que se refere a um grupo 
heterogêneo de transtorno que se manifestam por dificuldades significativas 
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na aquisição do uso da escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio logico, ou 
habilidades matemáticas. (ACAMPORA, 2019 p. 38) 

 

Para Sampaio (2018) são muitos os distúrbios que a criança com dificuldades 

apresenta na aprendizagem, os mais citados no meio escolar são o TDAH (Transtorno do 

Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade),  dislexia,  discalculia, disgrafia e 

disortografia. 

O Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição ou DSM-5 

é um manual diagnóstico e estatístico feito pela Associação Americana de Psiquiatria (APA, 

2013, p. 02) para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais, nele encontramos 

Transtornos especifico da Aprendizagem, no qual afirma que trata-se de um transtorno do 

Neurodesenvolvimento, com uma origem biológica que é a base das anormalidades no nível 

cognitivo as quais são associadas alterações comportamentais. 

 
Um transtorno específico da aprendizagem, como o nome implica, é 
diagnosticado diante de déficits específicos na capacidade individual para 
perceber ou processar informações com eficiência e precisão. Esse 
transtorno do neurodesenvolvimento manifesta-se, inicialmente, durante os 
anos de escolaridade formal, caracterizando-se por dificuldades persistentes 
e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de leitura, escrita e/ou 
matemática. (Apa, 2013 p. 76) 
 

Campioni (2018, p. 03) Hoje em dia as escolas tanto públicas quanto privadas, 

preocupam-se com o desempenho de seus alunos, quando resultados escolares se mostram 

insuficientes, evidenciam-se carências no desenrolar do processo pedagógico, algumas 

escolas estão enfrentando o desafio de buscar ideias, conteúdos multidisciplinares, jogos 

que contribuam no processo de construção do conhecimento de alunos com dificuldades de 

aprendizagem.  

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender, 
participamos de uma experiência total, diretiva política, ideológica, 
gnosiológica, pedagógica, estética e ética, e quem a boniteza deve achar-se 
de mãos dadas com a decência e com a seriedade (FREIRE, 1996 p.26). 

 

Sabemos que muito do sucesso do aprendiz também depende de seu educador, assim 

o profissional que leva seu trabalho com seriedade, devera acompanhar o desempenho de 

seus alunos, a passo que, ao se deparar com a defasagem de seu aprendiz, procure 

entender tais aspectos e estar comunicando aos pais, a comunidade escolar para que seja 

da certa atenção para tal causa. 
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O trabalho de educação dos alunos assume um caráter da mais alta 
importância neste milênio, portanto, faz-se necessário conhecer suas 
características e potencialidades, seus valores e desejos para uma interação 
com o meio de forma harmoniosa. Trabalhar a criança em suas necessidades 
íntimas é auxiliar a sua integração com o meio social em que se vive, visando 
sua integração com os outros meios sociais, para que se torne um cidadão. 
(CORTEZ, FARIAS, 2011, p 09) 

 

ATRASOS NA APRENDIZAGEM  

 

Ao passo que citamos as Dificuldades de aprendizagem, temos também a análise 

dos atrasos na aprendizagem, de modo que a criança que apresenta dificuldades de 

aprendizagem, consequentemente, apresentará alguns atrasos na aprendizagem. Em 

alguns casos a criança chega a ser taxada como “desinteressada, por isso não aprende”, ou 

seja crianças que não chegam a diagnósticos de transtornos específicos de aprendizagem, 

sofrem frequentes frustrações, elevando a sintomatologia de seu  déficit de aprendizagem. 

 
[...] deparamo-nos com uma criança que apresenta dificuldades em adaptar-
se a escola. Ela nunca consegue terminar uma tarefa e nem mesmo 
acompanhar o ritmo da classe; vive no “mundo da lua” conversa e mexe se o 
tempo todo, parece que tem o “bicho capiroto” pelo corpo, não consegue 
permanecer sentada durante a aula, atrapalha os colegas e o professor que 
se irrita com seu mau comportamento da criança. Esse conjunto de 
comportamentos configura um círculo vicioso e sem fim os pais mudam-se 
constantemente de escola, entrar em sérios atritos com os professores, 
chegando, muitas vezes a serem convidados a se retirarem seu filho do 
colégio, levando-os a procurar outra instituição e outra e outra. (BENCZIK, 
2017 p.13,14) 

 

Neste contexto abordado por BENCZIK (2017), podemos entender como ocorre o 

atraso na aprendizagem, a criança ainda não foi diagnostica, que possui uma dificuldade de 

aprendizagem, neste contexto a criança não aprende, não se adapta á ambiente escolar 

nenhum, os conhecimentos que deveriam ser adquiridos, não se formulam e esta criança, 

mesmo assim muda de série, de escola e vão se acumulando atrasos na aprendizagem. 

 

Ao professor cabe a tarefa de detectar os problemas que aparecem na sala 
de aula, e investigar de forma mais ampla as causas, que abrange os fatores 
orgânicos, neurológicos, mentais, psicológicos adicionados á problemas 
ambientais em que a criança vive. Tal postura facilitará o encaminhamento da 
criança a um especialista, que além de tratar de dificuldade da criança poderá 
orientar melhor o professor a lidar com este aluno em salas normais ou, se 
necessário o encaminhamento para salas especiais para um tratamento 
adequado da dificuldade detectada. (LYRA 2018, p. 14) 
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Quando enfim, percebe-se que esta criança precisa de acompanhamento especial, 

ela já enfrenta as situações as quais foi submetida (gerando traumas) as Dificuldades em 

driblar suas necessidades educativas especiais e ainda o atraso do conteúdo escolar. 

 
As perturbações específicas da aprendizagem estão associadas a piores 
resultados e menor diferenciação acadêmica, maior risco de não completar a 
escolaridade, problemas comportamentais que podem chegar a conduzir a 
expulsão e a baixa autoestima. Mesmo quando a intervenção eficaz, 
persistem dificuldades ao longo da vida, na velocidade, no esforço leitor, na 
automatização, na ortografia, e na decodificação fonológica de palavras 
menos conhecidas as adequações do processo de avaliação podem ser 
necessárias mesmo no ensino superior de forma a possibilitar o sucesso 
acadêmico. (LIMA 2016, p. 167) 

 

É importante ressaltar que é possível que uma criança supere suas dificuldades, 

contudo, esta necessitará de acompanhamento escolar especial, atividades assistidas, bem 

como, acompanhamento com diversos profissionais na área na qual esta apresentando 

déficit, terapias de investigação e intervenção, enaltecemos a questão de farmacológicos, 

em sua vida diária, terapias cognitivas comportamentais, que venham a facilitar e a encoraja-

la, de que está é capaz sim, que necessitará de empenho de sua parte e por parte de todas 

as pessoas que fazem parte de sua vida. “Aprende-se aos poucos, e cada um dentro de seu 

ritmo próprio.”(CORTEZ, FARIAS, 2011, p 07). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As perturbações da Aprendizagem abrangem um campo amplo e complexo, apesar 

do avanço das pesquisas cientificas as dificuldades de aprendizagem ainda é uma incógnita, 

tendo em vista que cada criança é única e dentro de suas dificuldades apresenta 

potencialidades diferentes, e que de acordo com seu transtorno apresentará variáveis 

específicas, temos assim o desafio de buscar maneiras de ensinar que melhor se adapte ao 

seu mundo. 

Os profissionais da área da educação assumem um papel muito importante na vida 

de crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, uma tarefa bem difícil tendo em 

vista seu quadro capacitacional, e as condições de trabalho oferecidas, entretanto, este 
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deverá utilizar princípios e metodologias e um currículo adequado no qual trabalhe conceitos 

específicos para essa criança, respeitando sua individualidade e seu repertório acadêmico. 

Espera-se que o presente manuscrito possa contribuir com fomentações acerca das 

Perturbações da aprendizagem, sobre a importância de seu diagnóstico o mais 

precocemente, para que se possam estabelecer estratégias educacionais que venham 

amenizar as dificuldades e atrasos enfrentados, que as crianças se sintam estimuladas e 

capazes. Sabemos que no processo de ensino-aprendizagem não existem formulas prontas, 

entretanto, resta aos profissionais deste público desafio de ajudar, superar, adquirir novos 

saberes, vivencias e conquistas e assim proporcionar uma melhor probabilidade de ensino 

para as crianças que apresentam Dificuldades de Aprendizagem. 

 
Não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria se 

dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina  
e de quem aprende” (FREIRE, 1993 p. 32 ) 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS NO ENSINO FUNDAMENTAL I  
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo, trazer uma  reflexão quanto à postura e o olhar do docente a cerca 
das práticas pedagógicas inclusivas no Ensino Fundamental I (1º ao 5 º ano). Apresentar que a  
educação inclusiva nada mais é que a valorização e a consciência da diversidade de alunos, tratando 
de se  observar  as maneiras inusitadas como cada um se comporta no seu tempo e momento, 
também  compartilhar as diferentes jeitos de viver, respeitando a individualidade  de cada ser 
humano.Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa. Os autores que amparam 
o trabalho são: Carvalho (2006), Mendes (2012), Piaget (1996), dentre outros, além de documentos 
com as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) ,Lei 9394/96 de 20 de dezembro de 1996. Espera-se que 
as informações  e estratégias que serão relatadas no decorrer desse artigo possam contribuir de 
forma que haja uma compreensão quanto as possibilidades de mudanças postura do professor para 
que ele tenha uma prática pedagógica inclusiva com alunos com deficiências nos sistemas de ensino 
do Brasil. 

 

Palavras-chaves: Professor, Estratégias e Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais o professor depara-se com um público diverso em sala de aula. Seja 

ele cultural, econômico e alunos com deficiência, sejam elas: física, sensorial,  déficit 

intelectual, múltiplas dificuldades de aprendizagem, superdotados e os ditos como “normais”.  

Daí surge uma necessidade dos órgãos responsáveis, sejam eles municipais, 

estaduais, federais e até mesmo privados de oferecer a sociedade uma escola  que possa 

trabalhar e oferecer uma educação inclusiva,ou seja educar a todos em um mesmo espaço 

escolar.  

Mas, para que aja eficácia nessa integração da educação inclusiva no meio escolar e 

na sociedade, se faz necessário repensar os meios que esse ensinamento é levado a esse 

aluno com deficiência bem como as estratégias adotadas pelos professores da Educação 
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Normativa: Teoria e Prática pela  UNESC e Metodologia e Didática do Ensino Superior - UNEOURO. 
Docente substituta na Universidade Federal de Rondônia – UNIR.   E-mail: leilanoebal@gmail.com 
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Fundamental I para que possa contribuir para o, rendimento escolar e aprendizado,  não só 

por parte do interessado, mas em toda sociedade escolar inserida nesse processo. 

Conforme alguns dados coletados no período de 1998 a 2012 do Censo Escolar  pelo 

Instituto Nacional dos de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), mostram que o ingresso 

de alunos com  deficiência nas redes educacionais aumentou consideravelmente. Só no ano 

de 1998 o Censo da Educação Básica registrou 337,3 mil matrículas de estudantes com 

deficiência. Desses alunos, 13% estavam em classes comuns do ensino regular. Já 2012, o 

censo apontou 820,4 mil matrículas e constatou que 76% dos estudantes estavam em 

classes comuns do ensino regular. 

Com os dados acima apontam para a necessidade de  repensar o papel do professor  

enquanto mediador de um processo de aprendizagem e sobretudo refletir sobre  sua prática 

pedagógica na educação inclusiva no (1º ao 5 º ano) do Ensino Fundamental I. 

 

Breve contexto das contribuições históricas para uma educação inclusiva no Brasil 

 

A educação inclusiva no Brasil deu-se no início do século XIX, através de 

organizações que começaram a aceitar as pessoas com deficiências em seus 

estabelecimentos. Mas, só no início dos anos 60 que foi fundamentado através da Lei 

número 4.024 de 1961, conhecida como Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional ( 

LDBEN),  o atendimento aos deficientes. 

Entre 1957 a 1960, houveram várias campanhas voltadas para o atendimento e 

assistência educacional aos deficientes, tais como:  Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro (CESB), criada em 1957 que  tinha por finalidade promover, por todos os meios, 

as medidas necessárias à educação e à assistência em todo o território nacional. A 

campanha poderia desenvolver ações de forma direta, ou por meio de convênios com 

entidades públicas ou particulares. Em 1958 foi criada a Campanha Nacional de Educação 

e Reabilitação de Deficientes da Visão, vinculada ao Instituto Benjamin Constant (IBC), no 

Rio de Janeiro. Mais tarde,mas precisamente depois de dois anos essa campanha foi 

alterado para Campanha Nacional para a Educação dos Cegos (CNEC) e ficou subordinada 

ao gabinete do ministro da Educação e Cultura., cujos os objetivos dessa campanha e de 

todas as atividades desenvolvidas a partir dela eram oferecer oportunidades de atendimento 

educacional aos deficientes visuais ou cego . Entre as atividades, estavam incluídos o 

treinamento e a especialização de professores e de técnicos no campo da educação e 
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reabilitação de deficientes visuais. Já em 1960 os movimentos eram  liderados pelas 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais -  APAE e pela Sociedade Pestalozzi, e 

teve início na Cidade Maravilhosa (Rio de Janeiro), com  a Campanha Nacional de Educação 

e Reabilitação de Deficientes Mentais (Cademe).    cuja finalidade era  promover, em todo o 

território nacional, a educação, o treinamento, a reabilitação e a assistência educacional das 

crianças “retardadas”. Naquele momento, entendia-se por reabilitação o processo de 

tratamento de pessoas com deficiência que, mediante o desenvolvimento de programas 

terapêuticos específicos de natureza médica e psicossocial, visava à melhoria das condições 

físicas, psíquicas e sociais. A reabilitação se caracterizava pela prestação de serviços 

especializados, era desenvolvida por uma equipe multiprofissional e realizava, também, 

atividades educacionais.  

Em 1971 houve a aprovação da LDB (Lei nº 5.692/71) que em seu art. 9º, previa 

“tratamento especial aos excepcionais”, foram muitas as ações desenvolvidas com vistas à 

implantação das novas diretrizes e bases para o ensino de nível fundamental e médio.  

Só em 1972 que foi apresentada a primeira proposta ao Ministério da Educação e 

Cultura (MEC), sobre uma educação especial. Uma curiosidade que aqui cabe registrar é 

que no regime militar eram os coronéis e generais que comandavam as instituições 

educacionais especializadas. Mas cabe lembrar que todos os brasileiros tiveram sua 

importância, eram eles: pais, educadores, políticos que incentivaram a esse tipo de educação 

inclusiva sempre buscando parcerias com a sociedade em geral e financiamentos do poder 

público. 

Em 1982, foi aprovado um Programa de Ação Mundial para as pessoas com 

Deficiência na Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de promover medidas 

eficazes para a prevenção da deficiência e para a reabilitação e a realização dos objetivos 

de igualdade e participação plena dessas pessoas tanto no convívio como no 

desenvolvimento social. 

Já em 1985, é colocado em prática através do programa lançado em 1982, o qual 

recomenda que o ensino da pessoa com deficiência deve ocorrer dentro do sistema escolar 

normal, segundo Guebert, 2007, p.34-35.  

No início dos anos 90 é que houve dois acontecimentos importantes que devem ser 

aqui registrados: a conferência mundial de educação para todos, que aconteceu na Tailândia, 

nos dias 05 a 09 de março de 1990. Essa reafirmou que “toda pessoa tem direito à 

educação”. Reconhecendo que a educação, embora não seja condião suficiente, é de 
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importância fundamental para o progresso pessoal e social, bem como, admitindo que, em 

termos gerais, a educação que hoje é ministrada nas escolas apresentam graves 

deficiências, que se faz necessário torna-la mais relevante e melhorar sua qualidade, e que 

ela deve estar universalmente disponível, tomar medidas que garantam as necessidades 

básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências que requerem uma 

atenção especial.  

O segundo grande acontecimento foi a Declaração de Salamanca (Espanha) em 

1994, onde culminou no documento das Nações Unidas com “regras padrões sobre 

equalização de oportunidades para pessoas com deficiências”, e que assegurem que a 

educação de pessoas com deficiências seja parte integrante do sistema educacional. Nesse 

documento, estão registradas as orientações e a estrutura de ação para Educação inclusiva, 

princípios, políticas e práticas das necessidades educativas.  

Em 20 de dezembro de 1996, decreta e sanciona  a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB),  cujo capítulo V é voltado especificamente para a Educação Especial, 

reafirmando, “serviços de apoio especializado, na escolar regular para atender as 

peculiaridades  dos estudantes da Educação Especial”. 

Em 1999, pelo Decreto de nº 3.298, foi criada a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência  que compreende o conjunto de orientações normativas 

que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com 

deficiência.  O texto afirma que a Educação Especial é uma modalidade  transversal  a todos 

os níveis de ensino e destaca como complemento de ensino regular. 

Em 2001,  mas precisamente no dia 9 de janeiro   foi sancionada então pelo governo 

Federal Fernando Henrique Cardoso a Lei nº 10172, a aprovação do Plano Nacional de 

Educação (PNE).O documento criado com a finalidade para que a cada dez anos poderia 

traçar diretrizes e metas para a Educação Especial em nosso país, com o objetivo que tais 

metas sejam cumpridas , ou seja até no ano de 2010.  

No dia 18 de Fevereiro de 2002, o então Presidente do Conselho Nacional de 

Educação, ULYSSES DE OLIVEIRA PANISSET, sanciona a Resolução CNE/CP Nº 1, que 

no artigo 6º,  Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena,onde afirma  

que na formação do professores deve-se incluir conhecimentos sobre crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 



134 

 

VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA e VII SEMANA DA EDUCAÇÃO 2019: "EDUCAÇÃO: Uma prática em construção” 
13 de nobvembro de 2019 

ISSN 2177-2924 

Também em 2002, através da Lei nº 10.436/02 é reconhecido a Libras como meio 

legal de comunicação e expressão à Língua Brasileira de Sinais. Mas essa lei só foi 

regulamentada em 2005 pelo Decreto de nº 5.626/05. 

Em 2006, é elaborado um documento pelo Ministério da Educação (MEC), bem como 

Ministério da Justiça, UNESCO e Secretaria  Especial dos Direitos Humanos metas de 

inclusão de pessoas com deficiências nos currículos das escolas. 

Em 2007, o PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), aborda as questões de 

infraestrutura das partições escolares, a acessibilidade a esses locais, recursos didáticos e 

formação de professores. 

 Em 2009, mais especificamente no dia 25 de agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, promulgou o Decreto n. 6.949, da  Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e o respectivo Protocolo Facultativo, que entende deficiência como; 

 

 "um processo em evolução e resulta da interação entre pessoas com 
deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a  
plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas". (art. 84, inciso IV)  

 

Com a reformulação do PNE escrito em  2014 pela Lei N° 13.005 (que vigorou nos 

anos de 2014 e vai até 2024) é que se observa  um novo olhar sobre a educação inclusiva, 

este foi mais objetivo que respeitou as estatísticas apontadas quanto a sua execução. Deixa 

em aberto novas discussões sobre o tema nas escolas o que permite  que os objetivos sejam 

traçados e alcançados e que assegura e garante o atendimento das necessidades 

específicas assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e 

modalidades. 

Em 06 de julho de 2015, é instituído a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Nº 13.146, onde fica assegurado em 

condições de igualdade os direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

Em 2019, foi decretado pela lei 9.465 que, a Diretoria de Acessibilidade, Mobilidade, 

inclusão e Apoio a Pessoas com Deficiências; Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue  

de Surdos e a Diretoria de Políticas para Modalidades Especializadas de Educação e 

Tradições Culturais Brasileiras serão incluídas em uma só pasta para atender a demanda 

social. 
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Diante do exposto, pode-se observar que foram várias as modificações nas leis para 

adequar o aprimoramento do ensino voltado aos deficientes. E ainda assim, temos muito que 

avançar para garantir uma educação de qualidade a todos. 

Foram muitas e de grande importância a necessidade de incluir os  deficientes no 

âmbito escolar. Mas, a  participação de todos é essencial, sejam eles: pais, professores, 

autoridades e a com unidade em geral, pois faz parte de uma construção escolar. 

 

Algumas dificuldades encontradas no ensino inclusivo no fundamental I 

 

No âmbito escolar a inclusão social é um tema bastante discutido. Por esse motivo há 

muitas escolas preocupadas em encontrar uma adequação quanto na estrutura física para a 

adaptação desses alunos com deficiência como também as formas nas formas de trabalho 

do professor. Sabemos que a educação é direito de todos e faz parte da inserção de todos. 

 

Além de ser um direito, a Educação inclusiva é uma resposta inteligente às 
demandas do mundo contemporâneo. Incentiva uma pedagogia não 
homogeneizadora e desenvolve competências interpessoais. A sala de aula 
deveria espelhar a diversidade humana, não escondê-la. Claro que isso gera 
novas tensões e conflitos, mas também estimula as habilidades morais para 
a convivência democrática. O resultado final, desfocado pela miopia de 
alguns, é uma Educação melhor para todos. (MENDES, 2012 .p. 4). 

 

Estimular os alunos para uma aprendizagem significativa sempre  e estará nos 

objetivos específicos dos planejamentos diários dos professores, mas o  que dificulta o 

trabalho do professor ainda mais nessa fase escolar que começa a alfabetização é que  

muitas vezes  a quantidade  de 30 alunos matriculados em sua turma não condiz com 

resultado que se espera no que diz respeito uma aprendizagem com qualidade. 

 Infelizmente nem todas as escolas oferecem professores itinerantes ou monitores 

para auxiliá-los  assim como recursos materiais. Se faz é necessário dar condições para sua 

aprendizagem a todos inseridos na sala de aula. Se aperfeiçoar, assim como diz Mantoan 

(2004, p.23); 

[...] possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da Educação Escolar e 
para o benefício de todos, com ou sem deficiência. Depende, contudo, de uma 
disponibilidade interna para enfrentar as inovações e essa condição não é 
comum aos sistemas educacionais e aos professores. 
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Nesse caso, precisa  haver no recinto escolar  uma organização, uma sensibilização  

da escola acerca da formação dos professores, quanto a sua postura ao receber  os alunos 

sejam eles deficientes ou não, e isso é uma necessidade no mundo contemporâneo que está 

evoluindo cada vez mais. Se faz necessário estar se atualizando com cursos, mini-cursos, 

conferências e debates educativos voltados para a educação inclusiva. Todo aprendizado é 

válido quando é colocado em prática. 

Quando uma equipe gestora e todos que nela trabalham estão empenhados, unidos 

a fazer a diferença,  é possível sim ver grandes resultados nos avanços da aprendizagem 

dos alunos. Cabe aqui lembrar que, a escola não é só formada por  diretor e professores,  

mas também  pela comunidade escolar  que engloba todos os  alunos  matriculados, a  

comunidade local e os pais. Uma escola aberta às diferenças.  

 

Desenvolvendo algumas estratégias de ensino inclusivo 

 

Encontrar uma “receita pronta”, ou melhor, uma teoria da qual está escrito: Faça que 

vai dar certo! seria excelente. Porém, os tempos mudaram  e mudam a todo tempo, bem 

como as tecnologias e o comportamento da sociedade também. 

 

A sociedade está se tornando mais complexa a cada dia: a diversidade 
aumenta de forma acelerada. Com isso, imperceptívelmente, muda também 
a forma de compreeender o mundo e os próprios semelhantes. É este o novo 
paradigma que está nascendo: ‘viver a igualdade na diferença’, ‘ integrar na 
diversidade’- eis o apelo dos líderes dos movimentos em conflito. (JACOB, 
2003, p.41) 
 

Está diante de uma turma já é  um desafio ainda mais  para os  professores que 

lecionam na alfabetização  ou precisamente nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Assim, se faz necessário a modernização, a atualização ao sistema educacional e ações 

pedagógicas  para que ocorra o aprendizado . 

A escola deve ser um lugar prazeroso, onde o aluno sente a alegria de ser desafiado 

a superar os obstáculos, as dificuldades e  aprender através de dinâmicas e brincadeiras que 

o levem a um aprendizado. 

 

O jogo é uma das atitudes do homem que se vincula ao prazer, a satisfação 

de estar junto, ao companheirismo, aos antagonismos (competição), as 
complementaridades (equipes), faz-se presente cotidianamente, sobretudo 
entre crianças, levando-nos no campo da educação a investigá-lo com um 
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olhar sensível, capaz de compreendê-lo como fenômeno social e cultural 
onde o brincar/jogar faz parte do aprendizado dos indivíduos, levando-os a 
vivenciar emoções e situações próprias da natureza humana. (NHARY, 
2006.p.42). 
 

Toda e qualquer atividade lúdica que tem como objetivo a aprendizagem do aluno 

são importantes para o desenvolvimento do sujeito independente se ele tenha ou não alguma 

limitação; nas brincadeiras todos participam das atividades, proporcionando assim a 

socialização  no ambiente escolar. 

A elaboração e o desenvolvimento de estratégias educacionais  tem se tornado  

uma das alternativas que tem dado certo para atender a  necessidade do alunado e fazer o 

ensino algo mais agradável. Como  por exemplo: Utilizar materiais concretos (é uma maneira 

criativa, além de reciclar e ajudar o meio ambiente também é uma forma de  trabalhar a 

conscientização da preservação do meio ambiente) , utilizar  jogos (sejam eles 

confeccionados pelos próprios alunos ou que a instituição escolar oferece) , favorecimento 

de situações lúdicas, criação de situações desafiantes (como :gincanas,  jogos de perguntas 

e respostas) , incentivo à participação em atividades e eventos sociais, com a família e a 

comunidade (seja datas comemorativas ou um atividade que envolve a família).  

 

A didática apresenta como significativa na formação do educador, e este deve 
apropriar-se de técnicas de ensino-aprendizagem baseado na construção do 
conhecimento entre educador e educando e outros membros dos diversos 
setores da sociedade (LIBÂNEO, 1998. p.153)   

 

Todo e  qualquer aluno só a ser entendido como sujeito  transformador de sua prática 

e atuante no sentido político e social quando as estratégias do professor vão de encontro as 

necessidades do discente, daí o professor será capaz de ver o   professor só vai estar ciente 

do potencial de aprendizagem do aluno. 

Estar atento ao planejamento escolar e monitorar o  desempenho  dos aluno é uma 

tarefa estratégica do professor para  saber que medidas e métodos que irá adotar em cada 

tarefa escolar podendo fazer alterações caso não produzir o resultado esperado, ou seja, as 

práticas pedagógicas  são mediações, ou condições necessárias e favoráveis, mas não 

suficientes ao processo de ensino.  

Enfim, o professor ciente dessas informações comportamentais do aluno com 

deficiência e adequá-lo ao meio de outros alunos para observar sua evolução na 
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aprendizagem e convívio, tentando superar os obstáculos  com estratégias inovadoras e 

criativas, pois assim vai  tornar o seu trabalho prazeroso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebemos que o Brasil está avançando a passos lentos quanto a necessidade de 

escolas inclusivas. Há uma certa inquietude ainda sobre a formação de professores para 

atender aos alunos especiais pois há uma grande demanda, e é  um assunto que ainda gera 

muitos debates para alguns pais que têm seus filhos com deficiências e conseguiram com 

êxito a inclusão desde o Ensino Fundamental I, porém,há muitos que ainda esperam por uma 

solução devido a falta de estrutura escolar, seja ela física ou até mesmo por capacitação dos 

professores ou professores monitores. 

Ao tomar consciência de que ainda há um longo caminho a percorrer no que diz 

respeito a inserção desse alunado no meio escolar, a sociedade bem como todos que fazem 

parte do âmbito escolar deve ter ciência que todo procedimento vai requerer mudanças 

significativas, sejam elas: estrutural, organizacional e profissional. 

Quanto ao professor, esse tem que ter consciência que o aprendizado não se esgota, 

mas deve ser aprendido e renovado a cada dia para buscar novas estratégias de ensino. 

Portanto, cabe ao professor do Ensino Fundamental I, valorizar o aluno seja ele com 

deficiência ou não, e assumir uma atitude de respeito para com todos, convidando-os a criar, 

pesquisar, a reinventar e  assim tentando à novas experiências que resultem em 

aprendizagem. 
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RESUMO 

Aprender sobre finanças desde cedo é algo que trará um equilíbrio e uma visão diferenciada para 
futuros adultos responsáveis e de sucesso. Crianças e jovens que aprendem a lidar com o dinheiro 
desde novos, tendem a sofrer menos com prejuízos e descontroles, algo muito comum entre as 
famílias brasileiras atualmente. Dentro do Projeto de Vida desenvolvido na Escola Professor Celso 
Augusto Rocco, trabalha-se a educação financeira na turma do 3º ano, inserindo junto às habilidades 
conceitos e estratégias. O objetivo central deste trabalho consiste na inclusão, na utilização e 
valorização dos conhecimentos construídos sobre o mundo social, físico e cultural, destacando a 
participação do aluno como agente ativo e colaborador, alinhadas a formação de um projeto de vida 
pessoal, social e financeiro. O trabalho apoia-se em renomados autores como Paulo Freire, Martins,  
e documentos como os Parâmetros Curriculares, a Base Nacional Comum Curricular, entre outros. 
A metodologia utilizada foi à sala invertida, onde os temas eram pesquisados em casa com a família 
e posteriormente debatidos em sala. Com isso os resultados apareceram ao longo do processo 
ensino-aprendizagem, com o avanço e autonomia da turma. Os professores e as escolas, de maneira 
geral, precisam estar atentos à importância do seu papel na formação de pessoas mais conscientes 
em suas tomadas de decisão. A educação financeira pode ser o fio condutor de conteúdos 
tradicionais da matemática desenvolvidos no formato de temas transversais, contribuindo para o 
desenvolvimento das capacidades dos estudantes para atuarem de forma crítica na sociedade 
contemporânea.  

 

Palavras-chave: Projeto de Vida. Educação Financeira. Sala de Aula Invertida. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escola integral preconiza uma formação em sua totalidade, vê o aluno em seus 

aspectos sociais, emocionais e cognitivos, trabalhando suas competências e habilidades, 

norteadas e fundamentadas por documentos e normativas: nacionais, estaduais e 

municipais. Várias são as mudanças preconizadas pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), dentre elas estão às competências. A competência é a mobilização de 

conhecimentos – que são os conceitos e procedimentos; as habilidades – que são as 

práticas, cognitivas e socioemocionais; e atitudes e valores – que os capacita para resolvera 

complexidade da vida.  
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O Projeto de Vida desenvolvido na Escola Professor Celso Augusto Rocco, no ano de 

2019, (ainda em execução), visa o desenvolvimento pleno e integral do aluno, envolvendo a 

família e a comunidade, trabalha atitudes e valores, com temas norteadores como: família, 

identidade cultural, a vida, meio ambiente, a inclusão e trabalho, interligados com as 

habilidades a serem alcançadas em cada etapa da vida escolar, neste caso da Educação 

Infantil e Fundamental I, séries iniciais. O enfoque do trabalho se concentra na área da 

Educação Financeira, na turma do 3º ano do Ensino Fundamental I, da referida escola. A 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) incluiu a Educação Financeira entre os temas 

transversais que deverão constar nos currículos de todo o Brasil, mostra a importância e a 

necessidade de se incluir o tema, para entender e saber lidar com as grandes mudanças que 

vêm ocorrendo no ‘mundo moderno’ e, sobretudo, a relevância na vida de todas as pessoas, 

uma vez que saber administrar o seu próprio dinheiro é fundamental para qualquer cidadão. 

Nesse sentido, Martins (2004), menciona que a escola não pode se omitir de tratar temas 

relacionados à vida social dos alunos, pois a:  

[...] omissão da escola em relação a noções de comércio, de economia, de 
impostos e de finanças tem uma consequência perversa: a maioria das 
pessoas, quando adulta, continua ignorando esses assuntos e segue sem 
instrução financeira e sem habilidade para manejar dinheiro. As 
consequências se tornam mais graves se levarmos em conta que ninguém, 
qualquer que seja sua profissão, está livre dos problemas ligados ao mundo 
do dinheiro e dos impostos. (MARTINS, 2004, p. 56) 

 

O objetivo central deste trabalho consiste na inclusão, na utilização e valorização dos 

conhecimentos construídos sobre o mundo social, físico e cultural, destacando a participação 

do aluno como agente ativo e colaborador, alinhadas a formação de um projeto de vida 

pessoal, social e financeiro. Na escola as crianças aprendem dentre as várias habilidades e 

competências, o conceito de economia, consumo consciente, através da ludicidade e 

atividades interativas, criam situações e resolvem conflitos. O uso consciente do dinheiro 

possibilita que estes adquiram “habilidades financeiras” na tomada de decisões diante da 

imensidão de comerciais e propagandas sugestivas ao consumismo, bem como expor os 

alunos às situações problemas envolvendo o uso de conteúdos matemáticos. De acordo com 

os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (1998a),  

Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida 
cotidiana, como qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um 
financiamento etc. é necessário trabalhar situações-problema sobre a 
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Matemática Comercial e Financeira, como calcular juros simples e compostos 
e dividir em partes proporcionais [...]. (BRASIL, 1998a, p. 86). 

 

Diante de tantas normativas e documentos, entende-se a importância de se trabalhar 

a Educação Financeira na escola, orientando e norteando as atividades, para que de fato o 

aluno seja um sujeito crítico, participativo e tenha subsídios para enfrentar os desafios 

diários. Na primeira parte, serão mostrados alguns documentos e normativas que embasam 

esse artigo, logo em seguida o desenvolvimento do projeto na sala do 3º ano, Ensino 

Fundamental I, com alguns resultados, visto que o projeto ainda continua. Paulo Freire (1979, 

2002) ressalta a importância e a necessidade de se entender a existência humana a partir 

de sua substancialidade, ou seja, o reconhecimento de todos os homens como verdadeiros 

sujeitos históricos.  

Os atributos dados aos seres humanos não podem, assim, sobrepujar o dado mais 

importante da existência humana: a sua presença no mundo como sujeito. Tomando como 

referência o ambiente cultural onde o homem e a mulher nasce e se desenvolve, a 

abordagem vygotskyana entende que o processo de construção do conhecimento ocorre 

através da interação do sujeito historicamente situado com o ambiente sociocultural onde 

vive. A educação deve, nessa perspectiva, tomar como referência toda a experiência de vida 

própria do sujeito. Por isso, o conceito de aprendizagem mediada confere um papel 

privilegiado ao professor.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Base Nacional Comum Curricular e competências  

 

Na BNCC a Educação financeira aparece como um tema interdisciplinar, juntamente 

com outras, algumas são as relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-

brasileira, Educação ambiental, do Trânsito temas esses que foram agregados na 

elaboração do Projeto de Vida, pela equipe gestora da escola Celso Augusto Rocco, com a 

participação ativa dos docentes da mesma. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que define as principais 

diretrizes da educação básica brasileira. Define que a educação deve promover o 
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desenvolvimento global dos alunos para serem capazes de contribuir com a formação de 

uma sociedade igualitária, ética e sustentável.  

O documento estabelece 10 competências gerais da BNCC que deverão ser 

trabalhadas da educação infantil ao ensino médio. Dessa forma, quer abolir o conceito de 

escola de ser apenas transmissoras de conteúdos, mas que auxilie o estudante a lidar com 

as questões emocional, cultural, tecnológica, socioambiental, responsabilidades, 

criatividade, entre outros. As 10 competências definidas na BNCC: 

 

Conhecimento; Pensamento científico, crítico e criativo; Repertório cultural; 
Comunicação; Cultura digital; Trabalho e projeto de vida; Argumentação; 
Autoconhecimento e autocuidado; Empatia e cooperação; Responsabilidade 
e cidadania. (SILVA, 2019,p.01) 

 

Cada uma das habilidades listadas possui áreas que contribuem para o seu 

aprendizado e aspectos específicos que o estudante deve desenvolver nessa 

competência.  A importância das chamadas competências socioemocionais, que têm sido 

apontadas como imprescindíveis à formação integral dos alunos. Essas competências 

cobrem, principalmente, cinco campos: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, 

empatia e habilidades de relacionamento. Esses campos, por sua vez, estão relacionados 

a 4 c’s: comunicação, criatividade, curiosidade e criticidade – competências que, juntas, 

produzem inovação e preparam o estudante para os desafios do século 21. (BNCC. MEC) 

 

Caracterização da instituição 

 

A história de criação da escola se funde a história do próprio bairro em que se localiza. 

Com a Lei nº 964/31 de março de 2000, o Poder Executivo destinou a área, onde está 

localizado hoje o Bairro Habitar Brasil em Ji-Paraná – Rondônia, para a edificação de casas 

populares, atendendo a população de baixa renda, através de convênio celebrado entre o 

Município e Caixa Econômica Federal – recursos do Programa Habitar Brasil. Existindo então 

as casas, moradores e crianças em idade escolar, surge a necessidade de construção de 

uma escola nessas imediações.  

A escola foi criada em 2001, pelo Decreto nº 5631/GAB/PMJP/2001, iniciando suas 

atividades no dia três de abril do mesmo ano (2001), atendendo de 1º a 4º séries como 

compreendidos na época de sua inauguração. Tem como diretora Ana Paula da Silva 
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Albuquerque e vice- diretora Alexandra Ortiz Shumaher. Atualmente, a escola mantém suas 

atividades tanto na educação infantil no período matutino com uma turma de pré II (variando 

conforme procura na época de matrícula) e ensino fundamental de 09 anos com turmas 

únicas de 1º a 5º ano em período integral. A trajetória da escola até o presente momento 

evidencia a importância do Projeto de Vida, inserido no Projeto Político e Pedagógico que se 

molda às novas perspectivas educacionais, necessidades dos educandos e comunidade e 

que é de caráter inconclusivo, pois precisa ser constantemente aprimorado para atender de 

forma integral os educandos. A escola compreende que educar é oportunizar a criança 

situações que lhe possibilitem aprender a ser, a tornar-se, a criar, a participar, a transformar-

se e transformar o ambiente que está inserida.  

A mesma auxilia a criança a expandir suas características individuais gerais do 

desenvolvimento, por isso devemos propiciar atividades múltiplas que favoreçam a 

integração corporal, bem como a vivência e o aprendizado dentro de uma perspectiva integral 

do ser humano. A escola Celso Augusto Rocco toma como responsáveis pela educação pais 

e escola. O foco na ação educativa visando à formação integral da criança com respeito e 

valorização das especificidades de cada um. Com o compromisso de atender em tempo 

integral, compreende sua função de educar tendo como base o desenvolvimento do ser em 

fase de construção de seu caráter e formação intelectual. Cabe destacar que, quando o fazer 

pedagógico desloca seu eixo central para a criança e o estudante, a cidadania também 

ganha contorno especial na proposta da Instituição. Assim, a Escola entende que a cidadania 

deve e pode ser exercida em todas as suas instâncias, oportunizando espaços de 

participação para a comunidade escolar como prática do humanismo contemporâneo.  

Dentro de todas estas propostas temos de forma intrínseca nesse processo a inclusão 

que é tão natural nesse processo de formação social e ao mesmo tempo requer a união de 

esforços para garantir a valorização e respeito ás especificidades dos alunos em todos os 

aspectos da instituição como metodologias apropriadas, instrumentos avaliativos que visem 

à inclusão e não apenas quantificação de forma fria e sem significado, valorizando os ritmos 

de aprendizagem diferenciados presentes na escola garantindo ainda proporcionar aos 

alunos aprendizado uns com os outros evidenciando as diferenças como complemento no 

relacionamento social. 
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Projeto de Vida 

 

O Projeto de Vida da escola contempla todas as competências acima referidas e trás 

um diferencial a Educação Financeira, que na BNCC só é inserida a partir do 7º ano do 

Ensino Fundamental II. O Projeto de Vida nasceu da necessidade que surgiu frente às 

diversas dificuldades, entre elas baixa autoestima, indisciplina, família ausente, baixo 

rendimento escolar. O Projeto é o eixo estruturante da escola integral e requer um esforço 

concentrado de toda equipe para assegurar seu pleno desenvolvimento. São diversas 

atividades presentes em todas as metodologias de ensino e pressupõe a definição 

de objetivos, de um plano para alcançá-los e das ações que deverão ser realizadas. A 

educação de tempo integral é desafiadora e demanda de maior organização pedagógica 

para que os alunos sejam atendidos de forma integral levando em conta atividades lúdicas, 

práticas, pesquisa, cultura, arte, esporte, lazer, cidadania, preservação do meio ambiente, 

promoção da saúde, trabalho justificado e articulado com os componentes curriculares. A 

escola desenvolve os projetos discutidos com a equipe no início do ano letivo e se dispõe a 

adequá-los ou incluir novos projetos sempre que houver a necessidade, o projeto é  o eixo 

central em torno do qual a escola, através da equipe gestora e docente organiza suas 

práticas inter e multidisciplinarmente com o currículo da Base Nacional Comum Curricular, 

com a Parte Diversificada, incluindo as atividades complementares, tendo sempre como 

referência: os Quatro Pilares da Educação, a Educação Interdimensional e a Pedagogia 

Invertida.  

 

Os Quatro Pilares da Educação: 

 

O livro Educação: um Tesouro a Descobrir, sob a coordenação de Jacques Delors, 

aborda de forma bastante didática e com muita propriedade os quatro pilares de uma 

educação para o século XXI, associando-os e identificando-os com algumas máximas da 

Pedagogia prospectiva, e subsidia o trabalho de pessoas comprometidas a buscar uma 

educação de qualidade. Diz o texto na página 89: “À educação cabe fornecer, de algum 

modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 

bússola que permite navegar através dele”. Segundo Delors, a prática pedagógica deve 

preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada 

indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer indica o interesse, a abertura 
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para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; aprender a fazer mostra a 

coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar; aprender a 

conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o exercício de 

fraternidade como caminho do entendimento; e, finalmente, aprender a ser, que, talvez, seja 

o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver.  

 

A Educação Interdimensional 

 

Diante da fragmentação dos processos vivenciados pelo humano a Educação 

Interdimensional configura-se como alternativa capaz de reequilibrar as dimensões 

humanas, desenvolvendo conhecimentos, métodos e técnicas, mas, também, sentimentos, 

desejos, crenças, valores, significados e sentidos existenciais profundos. Isso poderá 

contribuir para o enfrentamento da crise ontológica que a humanidade atravessa. A educação 

interdimensional não privilegia apenas a dimensão intelectual, mas o desenvolvimento 

equilibrado entre esta e a dimensão física, espiritual e emocional. O que implica em 

ressignificar a educação, munindo os educadores das condições necessárias para preparar 

a nova geração para a missão de gerir a vida no Século XXI. Educação Interdimensional 

exige uma nova postura diante de si mesmo e de sua circunstância, o amor, o zelo e o 

respeito pela vida em todas as suas manifestações. Costa fala que isso se traduz em quatro 

cuidados básicos: Autocuidado (cuidar de si mesmo); altercuidado (cuidar do outro); 

ecocuidado (cuidar do ambiente em que vive) e transcuidado (cuidar dos significados, 

sentidos e valores que presidem a sua existência). Por isso é uma educação para valores. 

 

A Pedagogia Invertida 

 

A aprendizagem invertida (Flipped Learning) — é uma metodologia ativa de 

aprendizagem na qual o aluno é provocado a sair de sua zona de conforto. A exposição de 

conteúdos que tradicionalmente ocorre em sala de aula, torna-se lição de casa. Enquanto 

isso, a sala de aula passa ser o ambiente de projetos e exercícios. No processo de 

aprendizagem invertida, o método de estudo muda. O estudante aprende novas formas de 

trabalhar o processo de aprendizagem online. Com uma estrutura adequada, ele tem um 

aprendizado de forma mais clara, motivacional e engajada. 

O Projeto de vida subdivide-se em:  
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Horta na escola: este projeto visa a conscientização dos alunos para a educação 

ambiental de modo a refletir sobre o impacto de suas ações na natureza. A horta serve como 

objeto de estudo interdisciplinar. Os estudantes discutem temas como alimentação, nutrição 

e ecologia que aliados ao trato com a terra, legumes e hortaliças, geram situações de 

aprendizagem reais e diversificadas. Assim, o educador responsável pelo projeto atribui o 

máximo de responsabilidades às crianças, inserindo-as nas discussões sobre o rumo do 

projeto e cuidados com as plantações. Vale ressaltar que as crianças participam de todas as 

etapas semeando, cuidando, limpando o espaço da horta, colhendo, lavando as verduras e 

ajudando a servir a salada produzida na merenda escolar. Entre os benefícios já alcançados 

com o projeto horta na escola integral, se destacam a produção e consumo de alimentos 

naturais pelos alunos, atividades ligadas à culinária na escola, troca de conhecimentos, 

inserção de assuntos como a economia doméstica, as influências nas escolhas alimentares 

das crianças além de apresentar na prática as consequências das ações do homem têm em 

relação ao meio ambiente. 

Este projeto também é uma forma de integrar a comunidade no ambiente escolar, pois 

contamos com a colaboração de alguns pais doando sementes ou insumos para a horta. As 

crianças são multiplicadoras do projeto, pois muitos relatam que já iniciaram pequenas hortas 

nos quintais de casa.  

Eu leio com minha família: a leitura é fundamental para o desenvolvimento da 

criança e essa leitura no processo de alfabetização é imprescindível para o sucesso escolar. 

Este projeto visa à integração da família com a escola de forma bem simples. As crianças 

recebem um caderno com leituras simples ou complexas, de acordo com o levantamento 

feito através das sondagens realizadas no início do ano letivo, e estas leituras devem ser 

realizadas em casa com a ajuda de um responsável. 

Auto-organização: É desafiador gerir a escola de tempo integral no que tange a 

organização das atividades a serem desenvolvidas no espaço escolar. A conscientização e 

a participação dos alunos em atividades estratégicas é o grande diferencial para alcançar o 

sucesso. Este projeto já em funcionamento prioriza a participação das crianças do 4º e 5º 

anos do ensino fundamental da educação básica da escola por terem a maturidade para 

compreender a importância de manter os espaços bem organizados.  

Ao longo do ano foram trabalhados temas como: Quem sou eu e que valor eu tenho; 

minha família, minha realidade; meio ambiente; inclusão; valores pessoais e éticos e 

educação financeira. 
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Oficinas lúdicas: As oficinas contemplam uma parte importante do Projeto, pois se 

trabalha as dificuldades e defasagem na aprendizagem, atendendo alunos do 1º ao 5º ano. 

As turmas são divididas por nível: nível 1 – os alunos que precisam ser alfabetizados ou 

estão em transição; nível 2 – os que têm dificuldades ou não dominaram algumas 

habilidades; nível 3 – são os alunos que dominam as habilidades e podem avançar. As 

oficinas são adaptadas para que cada nível possa avançar, dentro das especificidades dos 

mesmos, respeitando a capacidade de cada um. 

 Oficina de matemática lúdica: utiliza material concreto, jogos, simulações de 

situações concretas, facilitando a aprendizagem dos conceitos. 

 Oficina de produção textual: faz uso de vídeos, tirinhas, gibis, diversos gêneros 

textuais, debates, interpretação oral e escrita e produção. 

 Oficina de jogos e tabuleiro: em parceria com a professora de Educação Física, 

trabalham-se jogos diversos, xadrez, damas, restam um, operações e tabuada 

no tabuleiro. 

 Leitura Deleite: Contempla a leitura em sala de aula, oral, silenciosa, 

compartilhada, com as crianças do 3º ano, todos os dias, durante os primeiros 

quarenta minutos da aula. Utilizam-se fantoches, livros paradidáticos, mural de 

estórias interativo, onde os grupos no uso de personagens de EVA criam 

estórias e depois as reproduzem na escrita. 

 Monitores mirins: Desenvolvido na turma do 3º ano. As crianças que estão no 

nível três, duas vezes por semana auxiliam o nível um e dois, na leitura, 

produção e situações-problemas. 

 

Educação Financeira na turma do 3º ano 

 

 O sistema capitalista impera com força cada vez maior, as infindáveis propagandas, 

o sistema de crédito ilusoriamente facilitado, o consumismo, induz o ser humano a fazer uso 

dessas facilidades para satisfazer-se física e emocionalmente. Dessa forma, o ser humano 

passou a consumir mais, independentemente de sua capacidade financeira, ocasionando 

um endividamento. Nesse contexto, desenvolveu-se um subprojeto dentro do Projeto de 

Vida, com o tema de educação financeira, de cunho qualitativo, cuja preocupação não está 

somente no resultado final, mas principalmente no processo ensino-aprendizagem, com 

destaque para a importância da interação social para a apropriação dos significados dos 
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conteúdos envolvidos em cada situação didática. Justifica-se tal abordagem trazendo a 

colocação de Minayo, de que a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (2010, p. 

21). Ensinar e aprender matemática implica em estabelecer relações entre os conceitos 

escolares e os da vida cotidiana, visualizando a matemática em situações dos diferentes 

contextos socioculturais. Por aprendizagem, tem-se em mente a apropriação de significados, 

ou seja, está relacionada ao nível de sentido que o aluno atribui a um objeto, mas se utiliza 

disso para analisar e tomar decisões envolvendo situações do seu cotidiano. Essa 

perspectiva é defendida por Fiorentini, quando afirma que a:  

 

Aprendizagem efetiva da Matemática não consiste apenas no 
desenvolvimento de habilidades (como do cálculo ou da resolução de 
problemas), ou na fixação de alguns conceitos através da memorização ou da 
realização de uma série de exercícios, como entende a pedagogia tradicional 
tecnicista. O aluno aprende significativamente Matemática, quando consegue 
atribuir sentido e significado às ideias Matemáticas [...] e sobre elas, é capaz 
de pensar, estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar (1995, p. 
32). 

 

A atribuição de sentido aos conceitos científicos escolares por parte dos estudantes 

depende da natureza das interações sociais, tanto entre professor/aluno como entre 

aluno/aluno. Esse pressuposto traz consigo uma relação direta com a concepção de 

Leontiev, ao referir que, para uma atividade ter sentido ao sujeito, deve atender às suas 

necessidades. 

O Projeto perpassa o simples ensinar e assimilar conceitos faz ligação direta com a 

vida de cada um, com abordagens instigantes e significativas. Está inserido em todas as 

disciplinas, numa metodologia dinâmica e interativa, onde todos participam, compartilham 

ideias e estratégias, criando situações de aprendizagem de forma comprometida e criativa, 

proporcionando uma evolução significativa do pensamento. 

Iniciou-se com a história do dinheiro e do sistema de compra e venda, nos seus 

primórdios, vídeos com a Turma da Monica, sobre endividamento, poupar, consumismo, 

produções de texto, debates, elaboração de situações-problemas, entre outros. Nas 

atividades desenvolvidas criou-se o Pote da Honestidade, onde os alunos compram doces, 

brinquedos e materiais escolares, com dinheiro. Eles precisam saber quanto tem para gastar, 

o preço dos produtos, o troco, salientando que ninguém vende, eles têm a autonomia para 

comprar e pegar o troco no Pote, trabalhando múltiplos conceitos, que vão da ética e moral 
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a conceitos operacionais de matemática. São criadas várias atividades com a venda dos 

produtos, como resolução de problemas, estórias com fantoches, produções de textos. O 

avanço foi notório, as aulas ganharam dinamismo e despertaram a curiosidade e o interesse 

de todos.  

 

METODOLOGIA 

 

Ao elaborar a proposta, optou-se por utilizar aspectos da abordagem sala de aula 

invertida ou flipped classroom, em inglês. 

A sala de aula invertida ou Pedagogia Invertida abrem um leque de possibilidades e 

mostra mudanças em relação ao modelo tradicional. A sala de aula passa a ser um ambiente 

de troca de saberes e experiências, pois provoca o aluno a buscar o conhecimento através 

de atividades e pesquisas online. O professor passa então a ser o mediador em sala, 

incentivando e orientando os alunos no processo de ensino aprendizagem. O aluno, 

tradicionalmente acostumado a uma condição passiva, cujo papel era o de absorver as 

informações, ganha metas e responsabilidades no processo de construção de conhecimento. 

Trata-se, portanto, de um modelo de ensino que coloca, de fato, o discente como 

protagonista, aproximando-o dos temas e conteúdo antes mesmo de a aula começar. No 

modelo de sala de aula convencional, a informação e a memorização constituíam o objetivo 

dos alunos, e o saber estava centrado na figura do professor.  

Com uma sociedade mais competitiva, exige indivíduos com múltiplas capacidades 

para resolver os diferentes problemas e obstáculos, que sejam críticos e autônomos, que 

reflitam, interajam com o meio em que está. 

Graças à era digital, com o auxílio de novas estratégias e tecnologias, o professor 

compartilha com os estudantes o conteúdo que foi previamente preparado e selecionado. 

Para isso, pode fazer uso de plataformas de aprendizagem virtual, blogs, redes sociais e 

recursos de nuvem: Google Drive, Facebook, Dropbox, Twitter, YouTube, SlideShare, entre 

outros. Assim, o estudante tem acesso ao conteúdo curricular básico das aulas e estuda 

antes de ir para a escola. Ele não apenas lê o material e assiste aos vídeos como também 

levanta dúvidas e elabora comentários. No período da aula, discute com colegas e professor 

os assuntos já vistos em casa. 

Dentro dessa dinâmica, a educação financeira se tornou um atrativo para as crianças 

desenvolverem suas habilidades e conceitos de mundo. Vários temas de diversas disciplinas 
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são pesquisados em casa com a família e posteriormente discutidos em sala, com a 

realização de exercícios, debates, produções e muita ludicidade. Desenvolvem-se atividades 

como a descrita acima, do Pote da honestidade, onde eles compram, fazem operações para 

saber o troco, quanto comprar, é elaborado situações-problemas com os produtos vendidos, 

cada fez um cofrinho com garrafa pet, onde estão guardando dinheiro para no final de 

novembro, junto com os pais abrir uma poupança, criaram um mercado com produtos reais 

de consumo como os itens de cesta básica e alguns produtos supérfluos, onde se discutiu a 

importância de comprar com consciência, o consumismo e o endividamento, para essa 

atividade usou-se dinheiro de brinquedo.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O potencial da sala de aula invertida ainda não foi totalmente explorado.  Ela permite 

ao aluno desenvolver e assimilar o conteúdo no seu próprio ritmo, desde que incentivado 

pelos encontros com o professor. 

Diferentemente da aula tradicional, em que todos os alunos têm de acompanhar a 

explicação simultaneamente e dentro daquele período determinado da aula, nessa nova 

modalidade cada um pode demandar o tempo que for preciso até entender o conteúdo 

totalmente, por meio de métodos mais específicos. 

Modelos diferentes podem ser aplicados quando se inverte a sala de aula: leitura 

silenciosa, grupos de estudo e desenvolvimento de projetos são exemplos de como o 

momento da aula em si é flexível. 

Ao trocarem ideias e fazerem questionamentos em relação ao tema, os estudantes 

interagiram com os demais colegas, o que os auxilia na organização do pensamento e na 

elaboração de sínteses mentais. O fato de entender o conceito operacional, o que se deve 

ter prioridade ou não quando estão nos supermercados, de relacionar o que aprendem com 

seu cotidiano, traz à tona a concepção de Vygotsky, destacada por Oliveira, de que:  

 

A síntese de dois elementos não é simples soma ou justaposição desses 
elementos, mas a emergência de algo novo, anteriormente inexistente. Esse 
elemento novo não estava presente em elementos iniciais: foi tornado 
possível pela interação entre esses elementos, num processo de 
transformação que gera novos fenômenos (1997, p. 23).  
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Como o Projeto ainda está em execução, os resultados não estão completos, mas o 

que se pode notar foi o avanço da turma, tanto nas habilidades quanto nas competências 

trabalhadas, segundo a mãe de um dos alunos, do 3º ano, “meu filho hoje me deu uma lição 

na loja e acabei desistindo de comprar uma sandália para mim”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base nos diferentes autores estudados, pode-se dizer que há uma lacuna no 

processo ensino-aprendizagem de educação financeira, ou seja, mesmo ligada diretamente 

a temas como ética e dinheiro, consumo consciente, altas taxas de produção de lixo, impacto 

ambiental, exercício de cidadania e sustentabilidade, a mesma não está presente na matriz 

curricular de todas as escolas de educação básica.  

Nesse sentido, os professores e as escolas, de maneira geral, precisam estar atentos 

à importância do seu papel na formação de pessoas mais conscientes em suas tomadas de 

decisões. A educação financeira pode ser o fio condutor de conteúdos tradicionais da 

matemática desenvolvidos no formato de temas transversais, contribuindo para o  

desenvolvimento das capacidades dos estudantes para atuarem de forma crítica na 

sociedade contemporânea.  

As atividades desenvolvidas na proposta didático-pedagógica provocaram um 

ambiente de reflexão sobre possíveis atitudes em relação ao consumo consciente, levando 

em consideração o meio ambiente, além do aspecto econômico. Dessa forma, os elementos 

básicos da educação financeira podem ser abordados tanto em nível de definição quanto de 

estratégias que auxiliam na resolução de situações reais da vida das pessoas.  

Em relação à proposta como um todo e ao ambiente na qual esta se inseriu, pode-se 

afirmar que se configura como um aporte à ampliação dos conhecimentos acerca da 

fundamentação teórico-metodológica da educação matemática, possibilitando refletir sobre 

novas alternativas para a educação financeira na educação básica.  

A análise desse processo tornou visível a importante contribuição das interações 

sociais provocadas pelo desenvolvimento da proposta didático-pedagógica, tanto entre 

professor/aluno como entre aluno/aluno, permitindo que os estudantes atribuíssem sentido 

aos conteúdos matemáticos, contextualizados pelo viés da educação financeira.  

Verificou-se que o espaço social de sala de aula contribuiu significativamente para a 

evolução cognitiva dos estudantes, se comparado ao início da proposta. O que comprova, 
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com base na proposição de que o estudante, ao trocar ideias, informações/conhecimentos 

com o outro e com o meio, consegue compreender situações que até então não eram 

compreendidas ou que passavam despercebidas por ele. Dessa forma, o auxílio, tanto do 

professor como dos colegas, contribuiu para que os estudantes se constituíssem de forma 

diferenciada, ampliando suas visões de mundo.  

Esse fato dá destaque à ideia de que a educação financeira, como um processo 

educativo, possibilita que as pessoas aprendam e desenvolvam capacidades para lidar com 

as mais diferentes situações com as quais se depara, tanto na escola como fora dela. 
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RESUMO 

As pessoas de determinada empresa, sendo pública ou privada, realizam um trabalho de 
qualidade, quando estão satisfeitas com a atividade que desempenham e são reconhecidas, onde 
a motivação do capital humana é indispensável. O objetivo do presente trabalho foi realizar um 
estudo sobre as principais contribuições de autores da área sobre o tema qualidade de vida no 
trabalho levando em consideração o contexto educacional. A pesquisa classifica-se quanto à 
abordagem como qualitativa, referente aos objetivos é descritiva e quanto aos procedimentos 
técnicos é bibliográfica. A qualidade de vida no trabalho está relacionada aos interesses das 
empresas e dos indivíduos, o que relaciona a satisfação de seus profissionais e a produtividade 
no âmbito da empresa. No contexto educacional, o modelo de gerenciamento, por se tratar da 
administração, tem como missão tornar mais fácil e amena a vida das pessoas. Uma escola é feita 
de pessoas e, nesse sentido, merece a atenção e respeito devido ao seu capital humano. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida no Trabalho. Educação. Capital Humano. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho ocupa grande parte do dia e da vida das pessoas e, nesse sentido, se 

torna importante verificar qual a satisfação dessas pessoas no ambiente de trabalho e 

como esse trabalho pode ocorrer de maneira mais propícia e saudável. 

Essas discussões sobre a qualidade de vida no ambiente de trabalho iniciaram em 

meados do século XX, quando se estava no auge da crise do sistema Taylor – Fordista 

de produção, ao qual se referia a uma necessidade de flexibilidade do trabalho como uma 
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questão de suma importância. Esse processo de reestruturação produtiva, segundo 

Kremer e Faria (2005), trouxe mudanças na forma de gestão das organizações, gerando 

impactos positivos, mas também negativos, em relação a Qualidade de Vida no Trabalho 

dos indivíduos.   

No Brasil, a reestruturação produtiva surge nos anos 80, devido a um período de 

instabilidade econômica, desemprego e recessão. Com a mesmo ideal de outros países, 

o Brasil buscou aumentar a produtividade e cobrança por melhores resultados, que tinham 

por objetivo a produção com mais eficiência e menor custo. 

Com essa competitividade no mercado pelas empresas, surge a Qualidade de Vida 

no Trabalho (QVT), que está focada no potencial humano e no meio em que está inserido, 

pois não é apenas as condições físicas do trabalha que importam, sendo preciso algo 

mais, como as condições sociais e psicológicas que fazem parte desse ambiente de 

trabalho. Estudos atuais destacam que, para que se alcance qualidade e produtividade, 

as empresas precisam de pessoas participantes e motivadas no trabalho que realiza e 

que sejam recompensadas de modo adequado por sua contribuição (CHIAVENATO, 

2006).  

Nos dias atuais, a QVT é resultado de uma interação que envolve trabalhador e 

organização, atuando juntos para a obtenção de satisfação, saúde e desempenho positivo 

de ambas partes. Por esse motivo, se faz necessário que as práticas organizacionais 

estejam voltadas à qualidade de vida de seus colaboradores, alinhados à missão, visão e 

valores das organizações, por meio de instrumentos organizacionais de gestão, dentre os 

quais, destacam-se diagnósticos, políticas e programas de ação.  

O trabalho pode se tornar um agente gerador de estresse, envolvendo não somente 

demandas físicas, como também sociais e psicológicas, e essas demandas vão além do 

ambiente de trabalho pois estão associadas com ansiedade e insônia, exaustão emocional 

e disfunções sociais (ANDREASSEN et al., 2018). 

Os colaboradores da educação estão, muitas vezes, vulneráveis a diversos agentes 

estressores, como: carga horária exaustiva, baixa valorização, demandas advindas dos 

estudantes, pais e da própria administração da escola, condições físicas e estruturais das 

escolas, demandas da gestão escolar, necessidade de levar parte do trabalho para 

terminar em casa, entre vários outros agentes (SCANDOLARA et al., 2015). 
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Dentro do contexto educacional e docente, a situação não é tão diferente, onde se 

observa que a origem dos problemas dos professores está em constantes modificações 

em um contexto social, político e econômico (BRANQUINHO, 2010). 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar de acordo com 

publicações recentes da área, como é a qualidade de vida no trabalho dentro de um 

contexto educacional. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A presente pesquisa é classificada em relação a abordagem como qualitativa, 

referente aos objetivos é descritiva e quanto aos procedimentos técnicos é bibliográfica. 

Em relação a temática do trabalho, é primordial que se estabeleça o conceito de Qualidade 

de Vida no Trabalho (QVT). Seguindo uma ordem cronológica do conceito de QVT, o 

Quadro 1 apresenta um resumo de autores renomados na área tanto nacional quanto 

internacional. 

Quadro 1 – Principais conceitos de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). 

AUTOR CONCEITO ÊNFASE 

Walton 

(1973) 

Atendimento das necessidades e aspirações 

humanas, calcado na ideia de humanização e 

responsabilidade social. 

Humanização e 

responsabilidade 

social com foco 

no poder da 

empresa. 

Hackman e 

Suttle 

(1977) 

Satisfação de necessidades pessoais 

importantes, por meio de suas experiências de 

trabalho e de vida na organização. 

Dimensões 

básicas da tarefa. 

Lippit (1978) Oportunidade para o indivíduo satisfazer a 

grande variedade de necessidades pessoais. 

Trabalho, 

crescimento 

pessoal, sistemas 

abertos. 

Westley 

(1979) 

Esforços voltados para a humanização do 

trabalho, buscando solucionar problemas 

gerados pela própria natureza das organizações 

produtivas. 

Pessoas, trabalho 

e organização. 

Nadler e 

Lawler 

(1983) 

Maneira de pensar a respeito das pessoas, 

participação na resolução de problemas, 

enriquecimento do trabalho, melhoria no 

ambiente de trabalho. 

Visão humanista 

no ambiente de 

trabalho. 
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Rodrigues 

(1994) 

Satisfação e bem-estar do trabalhador na 

execução da tarefa; 

Condições de 

vida e cargos 

mais satisfatórios. 

Oliveira 

(1995) 

Excelência da vida que deseja e deve ser 

vivida. 

Visão humanista. 

Fernandes 

(1996) 

Fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos 

que renovam o clima organizacional. 

Bem-estar do 

trabalhador e 

produtividade das 

empresas. 

Albuquerque 

e Limongi-

França 

(1998) 

Conjunto de ações que envolve diagnóstico e 

implantação de melhorias e inovações, dentro e 

fora do ambiente de trabalho, proporcionando 

condições plenas de desenvolvimento humano 

na realização do seu ofício. 

Condições de 

vida e cargos 

mais satisfatórios. 

Ferreira 

(2011) 

Duas abordagens: caráter assistencialista 

(abordagem clássica) e contra hegemônica, 

possuindo caráter preventivo. 

Mudanças no 

ambiente de 

trabalho que 

afetam o bem-

estar e 

comprometem a 

QVT. 

Fonte: Adaptado de Limongi-França (1996) apud Sant’Anna e Kilimnik (2011). 

 

As referências sobre Qualidade de Vida no Trabalho apontam para conceitos, 

ênfases e entendimentos. De uma forma geral, a temática envolve diferentes tipos de 

programas, que surgem com diferentes objetivos, sendo desde o enfoque da medicina, 

como a ausência de problemas de saúde, até a exigência de materiais, recursos, espaços 

e procedimentos. Observando-se a evolução do conceito, a QVT é resultado de uma 

interação, que envolve trabalhador e organização, que buscam em conjunto a obtenção 

de satisfação de ambas as partes. A ênfase mais atual, propõe mudanças no ambiente de 

trabalho que afetam o bem-estar e comprometem a QVT. 

É possível considerar que os aspectos que contribuíram com as pesquisas sobre 

QVT envolvem desde a saúde, a psicologia, a sociologia, a economia, além da 

administração e engenharia com o uso de tecnologia. O Quadro 2 mostra o modelo de 

Walton (1973) demonstrando os seus fatores e dimensões da QVT. 
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Quadro 2 – Fatores de Qualidade de Vida no Trabalho associados a suas dimensões. 

Fatores de Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) 

As dimensões 

Relação ao salário justo e adequado Igualdade dos salários, participação na 

organização, recompensas, benefícios a 

alimentação e saúde. 

Condições de trabalho Horas trabalhadas, uso de tecnologias, 

condições, equipamentos individual e 

coletivo, cansaço. 

O uso das capacidades no trabalho Oportunidade de decisão, autonomia, 

cumpri várias tarefas, avaliação do 

desempenho. 

Oportunidades no trabalho Oportunidade, treinamentos, incentivos e 

rotatividade. 

Integração social no trabalho Discriminação religiosa de gênero e 

social, comprometimento, valorização de 

iniciativas. 

Constitucionalismo  Respeito às leis de trabalho, direitos, 

liberdade de expressão, normas, regras, 

respeito individual. 

Espaço que o trabalho ocupa Influência do trabalho e da rotina familiar, 

possibilidade ao lazer, horas de 

descanso. 

Relevância social e a importância do 

trabalho 

Orgulho no trabalho, imagem que a 

organização representa para a sociedade, 

integração comunitária. 

Fonte: Walton (1973). 

 

Walton foi o primeiro autor norte-americano que deu início a uma linha de pesquisa 

direcionada a satisfação da qualidade de vida no trabalho, ao qual explica por meio de 

critérios sob a ótica organizacional (LIMONGI-FRANÇA, 2012). Suas ideias estão 

direcionadas a QVT, aonde representa a humanização do trabalho e na responsabilidade 

social, ao qual envolve o atendimento das necessidades e anseios do indivíduo pela 

reestruturação de cargos e novas formas de organização do trabalho, aliado à formação 

de equipes de trabalho, direcionando a uma maior autonomia e melhoria no ambiente 

organizacional (SANTOS, 2012). 
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O modelo de Walton sugere oito categorias, conforme descrito no Quadro 2, 

enfatizando fatores de influência na Qualidade de Vida no Trabalho. 

A compensação justa e adequada refere-se à remuneração compatível ao trabalho 

desenvolvido, à equidade de salário, independente do gênero, e em relação ao mercado 

externo e aos benefícios que podem contribuir com a complementação da renda do 

trabalhador (TIMOSSI et al., 2009). Segundo Santos (2012), “a remuneração adequada é 

necessária para a satisfação de necessidades pessoais e dos padrões culturais, sociais e 

econômicas da sociedade na qual o trabalhador está inserido”. 

Quanto as condições de trabalho, o ambiente físico é responsável pela investigação 

se o local de trabalho tem condições que favoreçam o bem-estar, a organização e 

segurança de seus colaboradores, pois a promoção de saúde no local de trabalho deve 

ser um objetivo estratégico para os empregadores (GUEVEL et al., 2015).  

Em relação ao uso das capacidades de trabalho, Santos (2012), destaca que a 

“autonomia torna o empregado capaz de tomar suas próprias decisões em relação à 

atividade que desempenha”. A oportunidade de trabalho e crescimento, permite, segundo 

Hitz (2010), “observar o quanto a empresa valoriza o funcionário, investigando 

possibilidades de desenvolvimento e a segurança no emprego”. A investigação da 

capacitação profissional, segundo Machava (2012), está “relacionada a desenvolvimento 

e capacitação que ofereça a possibilidade de aprimorar os conhecimentos”.  

A integração social no trabalho, envolve uma convivência saudável entre as 

pessoas na empresa, e de acordo com Santos (2012), é possível medir este critério por 

meio da existência do respeito às individualidades. As relações sociais contribuem com a 

qualidade de vida e satisfação do trabalho e a existência de um relacionamento 

interpessoal entre os colaboradores promove o respeito entre os mesmos (HITZ, 2010). 

O constitucionalismo refere-se ao cumprimento dos direitos trabalhistas, o que 

garante estabelecer se a organização cumpre os direitos dos seus colaboradores, que 

estão previstos em lei (MACHAVA, 2012). Hitz (2010), descreve que este indicador está 

associado à ampla divulgação das normas e regras da empresa.  

Em relação ao trabalho e a vida, as experiências dos colaboradores podem afetam 

de forma tanto positiva quanto negativa na vida pessoal e social (HITZ, 2010), e a 

finalidade desse critério, proposto por Walton, é a avaliação da relação do trabalho e do 

tempo com a família, lazer, balanceamento da jornada de trabalho e, contudo, mensurar 

o impacto na Qualidade de Vida no Trabalho (SANTOS, 2012).  
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A relevância social, está relacionada a imagem da organização associado à 

credibilidade na percepção do funcionário (HITZ, 2010). 

No Brasil, a qualidade de vida do trabalho, é estudada por duas vertentes, sendo 

uma assistencialista e outra preventiva (FERREIRA, 2011). A vertente assistencialista 

aborda a construção e a manutenção do bem-estar no trabalho como sendo de 

responsabilidade do colaborador e, a preventiva, tem o olhar no colaborador, diminuindo 

as experiências de mal-estar e aumentando as de bem-estar, tendo foco no contexto de 

trabalho e não do indivíduo (FERREIRA et al., 2009). 

Independente da vertente, os estudos envolvendo a Qualidade de Vida no 

Trabalho, são relevantes em qualquer contexto ou área de conhecimento. São vários os 

estudos na área de saúde ocupacional, da psicologia social e administração. Mendonça 

et al. (2016), por exemplo, realizaram uma análise dos indicadores de QVT de professores 

de ensino fundamental e médio e consideraram que os professores que percebem maior 

sentido no trabalho apresentam aspectos positivos em suas atividades laborais 

apresentando também maior comprometimento com o trabalho.  

Esses professores acabam por criar um vínculo afetivo levando em consideração 

seus objetivos e os da escola, trazendo um aumento do bem-estar tanto físico quanto 

psicológico. Mendonça et al. (2016), afirmam que é evidente a “necessidade dos agentes 

públicos de investirem na capacitação e valorização desses profissionais, fazendo com 

que entendam o papel que desempenham na sociedade e valorizem mais o trabalho que 

realizam”. 

Em relação a satisfação dos professores, Campos et al. (2019), destacam que: 

 
Todo ambiente de trabalho é palco de alegrias e tristezas. O trabalho ocupa 
a maior parte do tempo das pessoas. A profissão docente é caracterizada 
por um desgaste mental e intelectual, que vai além da ministração de aulas, 
uma vez que inclui o planejamento de atividades, correção de produções de 
alunos, atualização profissional, produção científica, entre outros. Essas 
atividades, muitas vezes, são realizadas fora do horário e do ambiente 
universitário. O docente leva trabalho para realizar em casa, em horários que 
deveria utilizar para descansar, como noites, finais de semana e feriados, 
sacrificando seu convívio familiar e social, o que prejudica a qualidade de 
vida desses trabalhadores. A satisfação com o trabalho docente está 
relacionada principalmente à realização pessoal pela escolha da profissão. 
Porém o docente pode se sentir insatisfeito devido a alguns fatores, entre 
eles, a sobrecarga no trabalho, relações interpessoais entre seus pares e 
alunos, infraestrutura precária, falta de reconhecimento profissional, 
dificuldades financeiras para realização de pesquisas, exigências para 
produção científica (publicar ou padecer), entre outros (p. 61). 
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Nesse sentido, observa-se que a Qualidade de Vida está diretamente ligada à 

satisfação com o trabalho desempenhado nas organizações. 

Segundo Koetz (2011), o professor é essencial na sociedade, pois é responsável 

pela formação intelectual, além de estar inseridos no processo de ensino-aprendizagem e 

pela criação de vínculos sociais, por estimular a autonomia e a responsabilidade por meio 

de atividades teórico e práticas, intelectual e administrativa, além de ser agente 

modificador da realidade da sociedade e do meio ambiente. Entrentanto, pouco se estuda 

sobre a qualidade de vida no trabalho e a qualidade de vida dos professores que são 

responsáveis pela formação de diversos outros trabalhadores de diferentes aréas do 

conhecimento. 

Diante do que foi apresentado, nota-se, segundo Carlotto (2002), o trabalho dos 

professores vem perdendo de modo gradativo o prestígio, uma vez que houveram épocas 

em que a profissão era considerada uma vocação, ao qual o professor tinha orgulho e 

satisfação pois tinha um prestígio social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que a Qualidade de Vida no Trabalho está diretamente relacionada 

as necessidades do ser humano e sua satisfação, ao qual inclui sentimentos, percepção, 

recursos materiais, bem como condições dignas de trabalho.  

Entre os fatores de satisfação, estão a remuneração satisfatória, que é capaz de 

atender as suas expectativas pessoais e sociais, o orgulho pelo trabalho que exerce, o 

bem estar tanto físico como emocional, a satisfação tanto profissional quanto pessoal, a 

autoestima, o equilíbrio entre as horas de trabalho e de lazer, os horários e condições de 

trabalho dignos, as oportunidades e perspectivas da profissão, bem como a possibilidade 

de uso do potencial, o respeito a legislação trabalhista, entre outros fatores. 

O trabalho é uma parte fundamental na construção da identidade do sujeito, que 

fica evidenciado na profissão docente. Isso quer dizer que essa identidade pode ser 

visualizada nas relações diárias do professor com os alunos, a escola e a sociedade ao 

qual a escola está inserida. Pensar na Qualidade de Vida nesse ambiente de trabalho é 

fundamental e se faz necessário que as Secretarias de Educação juntamente com equipes 

gestoras dos estabelecimentos de ensino possam fazer um diagnóstico das condições de 
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trabalho e satisfação dos seus professores, visando atender as suas expectativas e 

anseios, para que realmente se tenha qualidade de vida no ambiente de trabalho. 
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RESUMO 

A presente pesquisa teve por objetivo investigar como as temáticas concernentes a Educação 
Inclusiva está sendo abordadas nos cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial 
oferecido pelas Instituições de Ensino Superior do estado de Rondônia. Trata-se de uma pesquisa 
documental desenvolvida na abordagem qualitativa, a qual teve como objeto de investigação os 
Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC’s) de 6 (seis) cursos de Licenciatura em Matemática, sendo 4 
(quatro) ofertados por instituições federais e 2 (dois) por instituições particulares. Os resultados 
obtidos mostram que as temáticas Educação Inclusiva e correlatas se encontram presentes em todos 
os projetos analisados. Foi possível verificar também a presença da disciplina de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), visto que é de obrigatoriedade para os cursos de formação de professores, tendo 
sua carga horária variada. Se evidenciou, também, que nem todos os cursos de Licenciatura em 
Matemática ofertado no Estado de Rondônia foram construídos considerando o que estabelece a 
Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015, no que se refere principalmente à carga horária 
mínima e à composição do currículo. 

 

Palavras-chave: Rondônia. Licenciatura em Matemática. Educação Inclusiva 

 

INTRODUÇÃO 

 

Visando conhecer como está ocorrendo a formação inicial de professores de 

Matemática quanto ao que se refere a preparação pedagógica para a prática didática com 

alunos com deficiências no estado de Rondônia, desenvolvemos esta pesquisa que analisou 

os PPC’s dos 6 (seis) cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial 

oferecidos por Instituições de Ensino Superior em Rondônia. 

O interesse de investigar os PPC’s se deve por neles constarem a matriz curricular 

com todas as disciplinas que serão trabalhadas no processo de formação inicial de professor 

de Matemática, no caso dos cursos de Licenciatura em Matemática. Nosso foco de estudo 

foi identificar e analisar as disciplinas que abordam sobre Educação Inclusiva e temas 
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correlacionados. Visto que a educação da pessoa com deficiência e assunto de estudo, 

pesquisa da Educação Inclusiva. Segundo Stainback e Stainback (1999, p. 21): “A Educação 

Inclusiva pode ser definida como a prática da inclusão de todos, independentemente de seu 

talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural em escolas e salas de aula 

provedoras, onde as necessidades desses estudantes sejam satisfeitas”. 

O interesse em analisar os cursos de Licenciatura em Matemática do estado de 

Rondônia se deve a alguns fatores. Sendo os principais: o estado possuir índice de 

desenvolvimento humano e rendimento nas avaliações educacionais abaixo da média 

nacional; o estado possuir uma população bem diversa; os cursos de Licenciatura em 

Matemática do estado foram avaliados com os piores rendimentos na avaliação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2017. Somente 1 (um) dos cursos 

obteve Conceito 3, os demais foram avaliados com conceito 1 e 2. Cabe destacar que 

Conceito máximo nesse exame é 5 (ENADE, 2017). 

Além disso, foi buscando respostas para as seguintes perguntas que desenvolvemos 

o estudo em pauta: Os PPC’s de Licenciatura em Matemática foram elaborados 

considerando o que consta na Resolução CNE/CP n° 02/2015? Em suas matrizes 

curriculares constam disciplinas que abordam sobre Educação Inclusiva e temas correlatos? 

Qual a carga horária dessas disciplinas e os conteúdos de suas ementas? Os professores 

de Matemática estão tendo na sua formação inicial oportunidade de discutir e desenvolver 

habilidade para o ensino de Matemática para alunos com deficiência? 

Com isso, a presente pesquisa teve como objetivo investigar como as temáticas 

concernentes a Educação Inclusiva está sendo abordadas nos cursos de Licenciatura em 

Matemática na modalidade presencial oferecido pelas Instituições de Ensino Superior do 

estado de Rondônia. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A função do professor se desenvolveu inicialmente de forma subsidiária e não 

especializada, constituindo uma ocupação secundária de religiosos e leigos sem 

remuneração. Ou seja, a formação profissional do professor teve lugar no contexto das 

congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras congregações docentes 

(NÓVOA, 1995).  
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Com isso a atividade de professor começou de maneira informal, pessoas que tinham 

o domínio e conhecimento ensinavam para outros. Dessa forma, não era ou não se exigia 

uma formação inicial. Todavia, com o transcorrer da história em torno da década de 30, do 

século XX, aqui no Brasil, mediante a necessidade de professores e de outros profissionais 

qualificados, começou-se o surgimento das universidades. Os primeiros cursos de formação 

de professores no Brasil tiveram início em 1930 com o curso da Faculdade de Filosofia da 

Universidade do Estado de São Paulo (USP), estruturado conforme modelo adotado nas 

universidades europeias (FERREIRA, 2012). Os cursos de licenciatura passaram por várias 

reformulações desde seu surgimento no Brasil até os dias atuais. Mudanças essas que 

procuraram proporcionar uma formação docente mais próxima das demandas de atuação 

desse profissional na escola contemporânea.  

Por isso, mudanças nos cursos de formação de professores de Matemática foram 

orquestradas e prescritas em documentos oficiais. Dentre os documentos que versam sobre 

os cursos de formação inicial de professores temos o do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação (CNE/CES) no 1.302/2001, que apresenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais específicas para os Cursos de Matemática, Bacharelado e 

Licenciatura.  

De acordo com Gatti (2009), existiam no Brasil, em 2006, 631 cursos que formavam 

licenciados em Matemática em todo o Brasil, sendo a maioria desses cursos ofertados no 

turno noturno, por instituições públicas estaduais nas regiões sudeste e Sul. A região Norte 

era a que computava o menor quantitativo de curso de Licenciatura em Matemática na 

modalidade presencial. 

Hoje, o principal documento que reza sobre diretrizes para a formação inicial de 

professores é a Resolução CNE/CP nº 2, de 1 de julho de 2015. Essa lei estabelece a carga 

horária mínima para os cursos, distribuição desse quantitativo de horas em atividades, 

especificações sobre a composição do currículo, dentre outros aspectos.  De acordo com a 

referida Resolução os cursos de formação inicial de professores terão que ter no mínimo 

3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico em cursos com duração de, 

no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos. Sendo a carga horária de 400 

(quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 400 (quatrocentas) horas 

dedicadas ao estágio supervisionado e atuação na educação básica e, pelo menos 2.200 

(duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades formativas e 200 (duzentas) horas de 

atividades teórico-práticas de aprofundamento de área específica (BRASIL, 2015). 
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 Nem sempre as atividades formativas previam carga horária de 2.200horas, na 

Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de fevereiro de 2002, a carga horária era de 1.800 (mil 

oitocentas) horas, onde teve um aumento satisfatório de 400 (quatrocentas) horas nas 

atividades nos conteúdos curriculares (BRASIL, 2002). Além do mais, a mesma Resolução 

também descreve que nos cursos de formação de professores deve estar garantido nos 

componentes curriculares conteúdos específicos das respectivas áreas de conhecimento e 

estabelece que os professores em fase de formação inicial precisam desenvolver habilidades 

para o trabalho pedagógico que atendem as especificidades do alunado da educação básica.  

 Conforme pode ser observado, o posto na Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, vai 

ao encontro do que prescreve em outros documentos internacionais que versam sobre o 

direito de frequentar as escolas de educação básica, participar do processo de aprendizagem 

todo e qualquer estudante sem distinção de qualquer natureza. Sendo esse a Declaração de 

Educação para Todos de 1990 e a Declaração de Salamanca de 1994. Esse movimento que 

defende que toda e qualquer pessoa, sem distinção de qualquer natureza, deve frequentar 

a escola de ensino regular e ter suas demandas específicas atendidas no processo didático 

é conhecido como Educação Inclusiva (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Conforme consta na Declaração de Salamanca de 1994, o “princípio fundamental da 

escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter” (ONU, 

1994, p.10). Quando nos referimos à Educação Inclusiva, estamos falando de uma educação 

de qualidade como direitos iguais para todos os cidadãos, assim ajudando a combater os 

preconceitos e as discriminações; buscando o reconhecimento, valorização, o respeito das 

diferenças através da ênfase nas competências, capacidades e potencialidades de cada 

indivíduo (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Além desses documentos de âmbito internacional existem outros nos dias atuais que 

amparam e garante direitos e atendimentos às necessidades de pessoas com deficiência. 

Um desses documentos é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 

9.394/96, que ressalta que a Educação Básica tem por objetivo de levar todos os cidadãos 

a adquirir conhecimentos para o exercício pleno da cidadania. Outro documento que 

especifica diretrizes para os cursos de formação inicial de professores de Matemática é a Lei 

nº 5.626/2005, que determina a obrigatoriedade de uma disciplina de Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) nos cursos de formação inicial de professores.  No artigo 3 da referida Lei 

consta que: “A Libras deve ser inserida como disciplina curricular nos cursos de formação de 
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professores para o exercício do magistério, em nível superior”, ou seja, a Libras deve está 

inserida em “todos os cursos de Licenciatura nas diferentes áreas do conhecimento” 

(BRASIL, 2005, p. 01). 

Os cursos de formação inicial de professores são de suma importância para a 

preparação do futuro docente, espaço de obtenção de conhecimento didático e teórico para 

articular na sua prática pedagógica. Trabalhar e atender as demandas específicas da 

diversidade dos alunos no cenário da sala de aula é uma obrigação de todo e qualquer 

professor. 

  

Metodologia 

 

Tendo em vista o objetivo da pesquisa, optou-se por desenvolver um estudo 

documental, no qual, “o mesmo se aplica aos estudos qualitativos que envolvem investigação 

documental” (BOGDAN, BIKLEN, 1994, p. 134). A característica da pesquisa documental é 

que as fontes de coleta dos dados estão restritas a documentos, escritos ou não, constituindo 

o que se denomina de fontes primárias (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 173).  

Para atingir os objetivos desta investigação, inicialmente procedemos com 

levantamento de quantos e quais são os cursos de Licenciatura em Matemática na 

modalidade presencial. Para tanto pautamo-nos nos dados do Microdados do Censo da 

Educação Superior de 2017 e no Relatório do Enade de 2017. Consta nos Microdados do 

Censo da Educação Superior de 2017, existindo 6 (seis) cursos de Licenciatura em 

Matemática na modalidade presencial no Estado de Rondônia, e desses, 5 (cinco) cursos 

tiveram alunos que participaram da prova do Enade de 2017. A obtenção dos dados foi por 

meio de documentos, estabelecidos pelas 6 (seis) universidades, tendo como principal fonte 

de pesquisa os PPC’s dos cursos de Licenciatura em Matemática, entre os anos de 2009 à 

2015. 

 

Resultados e discussões 

 

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior de 2017, existia no Brasil 

589 cursos de formação de professores de Matemática, sendo 518 na modalidade presencial 

e 71 na modalidade Educação a Distância.  Esses 589 cursos de formação de professores 
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de Matemática disponibilizaram 113.908 vagas para ingresso no referido ano. Ainda 

conforme o Censo da Educação Superior de 2017, 57 dos 518 cursos na modalidade 

presencial estavam sendo ofertados na Região Norte do Brasil. Os 57 cursos   se encontram 

distribuídos pelos 7 (sete) estados da Região Norte da seguinte forma:  15 (quinze) no 

Amazonas, 3 (três) no Acre, 3 (três) no Amapá, 22 (vinte e dois) no Pará, 6 (seis) em 

Rondônia, 3 (três) em Roraima e 5 (cinco) em Tocantins. 

Os 6 (seis) cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial ofertados 

no estado de Rondônia foram o nosso objeto de investigação. Verificou-se que desse 

quantitativo 2 (dois) são ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 

de Rondônia (IFRO), campus de Cacoal e Vilhena; 2 (dois) são ofertados pela Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Ji-Paraná e Porto Velho; 1 (um) pela  

Faculdade de Ciências Biomédica de Cacoal (FACIMED) na cidade de Cacoal; e outra das 

Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR), localizada na cidade de Ariquemes. 

Dos 6 (seis) cursos analisados 4 (quatro) são oferecidos por instituições federais e 2 

(dois) por instituições particulares, sendo esses o da Faculdade de Ciências Biomédicas de 

Cacoal (FACIMED), da cidade de Cacoal, e as Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR), 

da cidade de Ariquemes. Pode se observar que os PPC’s das instituições do IFRO de Cacoal 

e de Vilhena são os mesmos e têm carga horária igual. Verificamos que o PPC do curso da 

FACIMED/Cacoal não atende a Resolução CNE/CP nº 02/2015 no que se refere à carga 

horária exigida, sendo essa inferior a 3.200 horas. Na análise constatou que o curso da 

FACIMED/ Cacoal possui duração mínima de 7 (sete) semestres, menos do exigido, de 8 

(oito) semestres. Ao fazer uma análise do PPC da FACIMED do ano de 2007, observou-se 

que a carga horária total do curso era de 3.140 horas,  

No Quadro 2 é apresentado como está estruturado os componentes curriculares e 

suas referidas cargas horárias e as disciplinas que contemplam conteúdos pertinentes à 

temática Educação Inclusiva.  

Se observa no Quadro 2 que a Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é disciplina 

obrigatória nos cursos de licenciatura desde de 2005, conforme reza o Decreto nº 

5.626/2005, é um componente curricular em todos os cursos analisados. Cabe mencionar 

que o mesmo decreto não estabelece carga horária padrão para a referida disciplina, apenas 

estabelece a obrigatoriedade da mesma. Porém, a disciplina História Afro-Brasileira é 

estabelecida como uma temática que precisa se fazer presente nos cursos de formação de 
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professores, onde é conexa à Educação Inclusiva apresenta uma carga horária de 20 horas, 

ou seja, inferior às demais disciplinas apresentadas. 

 

Instituições 

de Ensino 

Superior –

IES 

Disciplinas 

conexas à 

Educação 

Inclusiva 

Carga 

Horária 

Disciplinas que abordam em 

seu conteúdo programático 

temas relacionados à 

inclusão 

Carga 

Horária 

Percentual (%) 

horas em relação 

as cargas 

horarias dos 

cursos 

FIAR/Ariquem

es 

Libras 
80h ___ __ 2,24% 

FACIMED/ 

Cacoal 

História Afro-

Brasileira 
20 h 

___ ___ 3,52% 

Libras 80 h 

IFRO/ Cacoal Educação 

Inclusiva 
80 h 

Sociologia da Educação 
40 h 

7,19% 

 Libras 
60 h 

Políticas Públicas e Legislação 

em Educação 
60 h 

IFRO/ Vilhena Educação 

Inclusiva 
80 h 

Sociologia da Educação 
40 h 

7,19% 

Libras 
60 h 

Políticas Públicas e Legislação 

em Educação 
60 h 

UNIR/Ji-

Paraná 

Educação e 

Inclusão no 

Ensino de 

Matemática 

80 h Política Educacional: 

Organização da Educação 

Brasileira 

80 h 7,14% 

Libras 80 h 

UNIR/Porto 

Velho 

Psicologia da 

Educação 
80 h 

Didática da Matemática 80 h 6,01% 

Libras 60 h 

Quadro 1: Distribuições das disciplinas relacionadas à temática Educação Inclusiva identificadas nos 

PPC’s dos cursos de Licenciatura em Matemática de Rondônia 

Fonte: PPC’s de Licenciatura em Matemática analisados. 

 

Em termos percentuais os cursos que apresentam maior quantidade de horas 

destinadas para discutir sobre a inclusão de alunos com demandas específicas é o curso do 

IFRO/Cacoal e do IFRO/Vilhena, com percentual 7,19%. Nesses cursos constatamos pelo 
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menos 4 (quatro) disciplinas com temas relacionadas à inclusão e diversidade. Já a FIAR 

apresenta o menor percentual dos cursos analisados destinados a discutir os assuntos em 

pauta 2,24%; e em seguida a FACIMED com percentual de 3,52% da carga horária. 

 Em termo de disciplina, a UNIR/Ji-Paraná é a única instituição que apresenta uma 

disciplina que possibilita discussões e reflexões numa perspectiva inclusiva para diferentes 

sujeitos no que se refere em específico sobre o ensino de Matemática: a disciplina intitulada 

“Educação e Inclusão no Ensino de Matemática”. 

Nos PPC’s das 6 (seis) instituições analisadas existe pelo menos uma disciplina além 

de Libras que aborda sobre a Educação Inclusiva ou temas correlatos. A maioria dessas 

disciplinas apresentam conteúdos programáticos sobre a inclusão escolar de pessoas com 

deficiência. Porém, existem disciplinas nos PPC’s que não são específicas para discutir 

sobre aspectos da Educação Inclusiva, mas apresentam alguns tópicos de conteúdos nessa 

temática. Como, por exemplo, a denominada “Política Educacional: Organização da 

Educação Brasileira” do curso da UNIR de Ji-Paraná, que na Unidade II apresenta como 

conteúdo programático: “[...]resumo do processo histórico da educação Inclusiva no Brasil e 

leis que organizam e confirmam o direito à educação inclusiva” (PPC, 2016, p. 55). 

Conforme recomenda Silva (2014), a formação docente deve se ocupar de preparar o 

professor para suprir as necessidades mais específicas dos alunos em seu ambiente escolar 

e na sociedade, dando oportunidade/possibilidades educacionais. As disciplinas, mesmas 

que não específicas colaboram no direcionamento apontado pelo autor. Ao pesquisar nos 

referidos PPC’s as ementas das disciplinas sobre Educação Inclusiva e temas correlatos, 

notamos que apenas nas ementas dos cursos oferecidos pelas Instituições UNIR – campus 

de Ji-Paraná, IFRO - campus de Cacoal e Vilhena, apresentam o entendimento de Educação 

Inclusiva de maneira coerente com as definições apresentadas na Declaração de Salamanca 

pelo autor Stainback e Stainback (1999). 

Cabe destacar que o curso da FACIMED – Cacoal é o único, dentre os analisados, 

que apresenta uma disciplina exclusiva para discutir a temática etno-racial intitulada “História 

Afro-Brasileira”. Essa disciplina não é de cunho específico de alunos com deficiência, porém, 

contribui para a formação docente e atende as especificações da Resolução nº 2, de 1 de 

julho de 2015, que estabelece que essa temática precisa se fazer presente nos cursos de 

formação de professores. 

Diante ao apresentado objetivo de investigar as temáticas concernentes à Educação 

Inclusiva, fica evidente que temáticas correlacionadas à Educação Inclusiva se fazem 
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presente em todos os cursos de Licenciatura em Matemática na modalidade presencial 

ofertado no estado de Rondônia, em alguns de forma mais expressiva ou mais tímida.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Na análise dos dados ficou evidente que todos os PPC’s dos cursos apresentam em 

seus componentes curriculares uma disciplina de Libras e pelo menos outra que versa sobre 

Educação Inclusiva ou temática correlacionada. Percebemos que os cursos do IFRO/Cacoal, 

IFRO/Vilhena e UNIR/Ji-Paraná apresentam em termos percentual um quantitativo em horas 

diferenciadas. 

Ao analisarmos os PPC’s, constatamos que apenas os 2 (dois) cursos oferecidos pela 

Fundação Universidade Federal de Rondônia foram reformulados considerando o que consta 

a Resolução nº 2, de 1 de julho de 2015, os demais foram estruturados considerando 

resoluções anteriores. Esses cursos precisavam se adequar à Resolução nº 2, de 1 de julho 

de 2015 até 01 de julho de 2019, conforme exposto na Resolução nº 3, de 3 de outubro de 

2018.  

Se compararmos os resultados do presente estudo com outro semelhante realizado 

por Uliana (2015), podemos afirmar que houve aumento de disciplinas nas temáticas 

Educação Inclusiva nos currículos dos cursos de Licenciatura em Matemática do estado de 

Rondônia na modalidade presencial. Isso nos possibilita inferir que o professor formado 

nesses atuais cursos estará melhor preparado para atender a demanda de alunos com 

deficiências nas escolas de educação básica.  

Esperamos que os resultados desta pesquisa possam embasar discussões e 

subsidiar novas reflexões quanto a presença de disciplinas na temática Educação Inclusiva 

nos currículos de formação de professores e quiçá mudanças de políticas que visem a 

melhoria da qualidade da educação para todos.  
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RESUMO 

Para se ensinar Ciências é essencial que o professor, além de habilitado na área, utilize de inúmeras 
estratégias de ensino que desperte no aluno o interesse pelo conteúdo e que possa manipular, 
despertar os órgãos dos sentidos, vivenciar, experimentar, entre outros. O uso das tecnologias da 
informação e comunicação são estratégias que podem contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem em Ciências. O objetivo do presente trabalho foi evidenciar a importância da utilização 
de vídeos e animações no ensino de ciências, por meio de uma pesquisa exploratória bibliográfica. 
Os resultados apontaram para três opções no uso das tecnologias no ensino de Ciências: ignorar as 
tecnologias e tentar ficar fora do processo, se apropriar da técnica e transformar a vida buscando o 
novo, ou se apropriar dos processos, desenvolvendo habilidades que permitam o controle das 
tecnologias e utilização em sala de aula com os alunos. As estratégias de ensino devem abranger 
um domínio crítico dessa linguagem em sala de aula e não apenas ser concebidas como um 
instrumento de uso mecânico, afinal o ensino de ciências está em constantes transformações, 
cabendo ao professor acompanhar essas transformações visando uma melhor aprendizagem de 
seus alunos. 

Palavras-chave: Recursos audiovisuais. Ensino de Ciências. Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Na maioria das vezes, o ensino de ciências é tratado de forma superficial e restrito 

aos livros didáticos fornecidos nas escolas, sendo de fundamental importância que o 

professor de ciências viabilize alternativas visando um melhor aprendizado de seus alunos.  

 De acordo com Oliveira et al. (2009), “o ato de educar é complexo e envolve, por 

exemplo, o desenvolvimento de formas de pensar, de estruturas mentais” (p. 23). Assim, a 

utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) tem se mostrado eficaz nas 

transformações que envolvem o ato de ensinar e aprender, quando se refere ao componente 

curricular de Ciências.  
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 No atual panorama da educação, as novas tecnologias de informação e comunicação 

visa atender a demandas emergentes. É necessário ter uma atenção especial aos programas 

de formação continuada de professores, visando oportunizar atualizações no que se refere 

a novas habilidades e acompanhar os avanços tecnológicos, indo além dos simples atos de 

manipulação de máquinas e equipamentos eletrônicos (ASSIS et al., 2011). 

Nesse sentido, é importante que, a integração dessas tecnologias seja feita de forma 

planejada e sistemática junto às práticas pedagógicas (REZENDE; STRUCHINER, 2009). 

Os vídeos, segundo Almeida (2003), “são ótimos recursos para mobilizar os alunos em torno 

de problemáticas, quando se intenta despertar-lhes o interesse para iniciar estudos sobre 

determinados temas” (p. 6). 

Estudar as estratégias que podem ser utilizadas pelos professores na articulação do 

ensino de Ciências e as tecnologias de informação e comunicação, permite entender de que 

maneira essas estratégias podem contribuir à melhoria do ensino e aprendizagem em 

ciências. O objetivo do presente trabalho é evidenciar a importância da utilização de vídeos 

e animações no Ensino de Ciências. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

 Para levantamento dos dados referentes a importância de vídeos e animações no 

ensino de ciências, foi utilizado um estudo exploratório sobre o tema, com a realização de 

uma pesquisa bibliográfica. Esses dados sistematizados passam a ser discutidos a seguir. 

 Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, cada vez mais presentes na vida dos 

alunos, tornando-se o ensino tradicional desinteressante a esse público. Com essa evolução 

das tecnologias digitais é oportunizado um ambiente favorável à modificação desses 

métodos tradicionais de ensino, dando espaço ao surgimento de novas estratégias e 

favorecendo a aprendizagem (KENSKI, 2003; LEVY, 2010). Esses autores chamam a 

atenção sobre a relevância dessas estratégias no processo de ensino e aprendizagem e os 

desafios ao qual os professores precisam enfrenta-los para utiliza-los nas situações didáticas 

do dia a dia escolar.  

 São muitos os métodos de ensino e aprendizagem usados no ambiente escolar, e o 

avanço tecnológico, segundo Souza et al. (2011), “estimula as instituições a desenvolverem 

novas alternativas aos métodos tradicionais de ensino”, permitindo uma participação efetiva 
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dos alunos nesse processo de aprendizagem, ao qual são motivados ao desenvolvimento 

de “um pensamento crítico e reflexivo, crucial para a formação de qualquer profissional”.  

 Visando tornar as aulas mais atrativas e eficazes na aprendizagem, são utilizadas 

várias estratégias de ensino, sendo que o uso de vídeos nesse processo não é uma novidade 

e nem algo recente.   

 A utilização de vídeos foi usada no treinamento de soldados no Segunda Guerra 

Mundial. Desde esse período, os professores vêm dando importância à potencialidade que 

esses recursos audiovisuais têm visando despertar a atenção dos alunos, ao qual aumenta 

a motivação e melhora o processo de aprendizagem. Nos dias atuais, as chamadas mídias 

sociais, como os sites de vídeos, auxiliam na promoção de um processo de ensino e 

aprendizagem sendo utilizados como ferramentas eficientes que se juntam as técnicas mais 

tradicionais do processo de ensino (BUZZETTO-MORE, 2012).  

 A repercussão do uso de vídeos no processo de ensino, tem sido internacional e 

nacional. Nos Estados Unidos, nos estudos desenvolvidos pela Corporation for Public 

Broadcasting (2004), evidenciou que o “uso de vídeos educativos e da televisão nas salas 

de aula tem aumentado de forma crescente ao longo dos últimos anos”.  Segundo Cooper-

Capetini et al. (2017), 

 

Esses recursos audiovisuais, além de possibilitarem a facilitação do processo 
de ensino-aprendizagem, também são valorizados por agregarem uma forma 
mais eficaz e criativa de ensino, que inclusive pode ter um alcance como 
atividade extramuros. Esses estudos mostraram ainda, entre os professores 
que relataram usar filmes e vídeos, dois terços reportam que os alunos 
apresentam maior índice de aprendizado. Segundo a maioria dos professores 
entrevistados, o uso de vídeos permitiu: maior motivação e entusiasmo dos 
estudantes; melhor aprendizagem; deu reforço ao material de leitura 
disponível e melhorou a compreensão e discussão dos temas pelos alunos 
(p. 108).  

 

  

Já no Brasil, entre os primeiros pesquisadores a pontuar sobre a utilização dos vídeos 

no processo escolar, pode-se citar Morán (1995) que apresentou as diferentes linguagens 

dos vídeos e a potencialidade desse recurso na comunicação eficiente entre professores e 

alunos. Morán (1995) demonstrou que os vídeos podem ser usados na sala de aula “como 

um instrumento de leitura crítica da mídia e que a incorporação dessa tecnologia ao ensino 

auxilia na formação de alunos mais conscientes”. 
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Ao ensinar com o uso de um vídeo, além de se transmitir os conteúdos, é 

proporcionado ao aluno vivenciar as “sensações, emoções, atitudes, ações e 

conhecimentos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem” (ARROIO; GIORDAN, 

2006). Os recursos audiovisuais, ativam os sentidos da visão e da audição, em uma geração 

que nasceu e vem crescendo em um mundo globalizado. Segundo Davel et al. (2007) são 

várias as experiências de sucesso realizadas por meio da utilização de vídeos no processo 

de ensino-aprendizagem. No entanto, Morán (1995), chama a atenção que a utilização 

inadequada do vídeo pode ter um resultado contrário do proposto no processo de ensino-

aprendizagem, exigindo do professor “um senso crítico apurado, pensando não apenas nas 

qualidades audiovisuais, mas se o vídeo selecionado é relevante para esse processo, ou se 

é apenas um entretenimento”. Segundo Hilner (2012), se os vídeos foram bem selecionados, 

mesmo que em mídias sociais, como por exemplo o YouTube, podem auxiliar os alunos a 

envolverem com mais intensidade no assunto a ser trabalhado em sala de aula e a 

assimilarem mais a informação que foi repassada.  

Cooper-Capetini et al. (2017), complementam a informação ao citar que: 

 
É importante ressaltar que essa intensa exposição e o contato com os meios 
audiovisuais no cotidiano criaram uma produção e difusão de informações 
quase absolutas, que, em larga medida, não passam por filtros críticos ou 
reflexivos. Dessa forma, fazem-se fundamentais a discussão desses 
conteúdos e o desenvolvimento das capacidades críticas dos estudantes, 
para que estes se tornem sujeitos e não espectadores no processo de ensino. 
O uso não adequado de ferramentas audiovisuais pode vir a ser “mais do 
mesmo”, uma vez que o acesso a essas tecnologias é quase natural para os 
alunos e a população em geral (p. 109). 

 

 Assim, a utilização de vídeos é importante aliada ao tornarem os métodos tradicionais 

de ensino e aprendizagem mais eficazes, pois os alunos assistem os vídeos como 

entretenimento e não como uma aula habitual. Segundo Morán (1995), isso altera a relação 

entre o professor e aluno, “gerando novas perspectivas pedagógicas, afinal desperta, 

naturalmente, a atenção dos graduandos para o assunto que se quer abordar”.   

 Teixeira (2002), contribui com a informação ao descrever que também “possibilita ao 

aluno ser mais crítico, reflexivo e protagonista de seu próprio aprendizado, e coloca o 

professor como um facilitador desse processo”. Também destaca que a “discussão coletiva 

contribui para o desenvolvimento de valores como o respeito pelo outro, sociabilidade e 
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cooperação, elementos primordiais para o processo de aprendizagem e para o fazer 

científico”.  

 O vídeo é um meio de comunicação bem como um meio que pode ser utilizado no 

ensino (GOMES, 2008), pois o vídeo “parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, 

que toca todos os sentidos”, explorando também, o “ver, o visualizar, o ter distante de nós 

as situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais” (MORAN, 1995).  

 Sobre essa mesma discussão, Rosa (2000) destaca as funções do vídeo no ensino 

de ciências, sendo este capaz de melhorar as atividades na sala de aula, por se tratar de 

uma estratégia de apoio à aula expositiva do professor. Em relação as animações, Stith 

(2004), destacam que as mesmas “permitem esclarecer os processos que envolvem 

movimento”, permitindo a adição de mais recursos que irão contribuir à aprendizagem. Tanto 

os vídeos quanto as animações podem fazer parte do contexto educativo, no entanto, o 

professor tem que selecionar de forma que estejam adequados com os objetivos que foram 

propostos na atividade em sala de aula. Nesse contexto, Duso (2009), relata que “é preciso 

refletir se eles servirão apenas para a aquisição e/ou reprodução de conhecimentos e 

habilidades ou se oferecerão condições para a produção de novos conhecimentos e 

posicionamento crítico dos estudantes”.  

 Se faz necessário, então, analisar vídeos e animações a serem utilizados no ensino 

de Ciências, pois são considerados facilitadores no processo de ensino e aprendizagem, 

pois segundo Lúcio (2014), os vídeos e materiais “são materiais que apresentam informações 

visuais e auditivas, considerados como bons instrumentos, os quais promovem a flexibilidade 

cognitiva e a formação de conhecimentos”.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As estratégias de ensino descritas (vídeos e animações), facilitam a fixação de 

conceitos necessários para a compreensão da disciplina de ciências e a formação de um 

pensamento crítico, fazendo com que os alunos possam entender e aplicar esses 

conhecimentos no seu cotidiano.  

 Introduzir vídeos nas aulas, associado ao trabalho em grupo, podem permitir também 

a discussão e aplicação prática dos assuntos relacionados a disciplina. Essa estratégia de 

ensino possibilita o melhor aproveitamento do conteúdo, a capacidade de fazer uma leitura 
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crítica da mídia em comparação ao conteúdo estudado, a construção do conhecimento e sua 

contextualização pelo aluno.  
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