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APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto 

do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e 

reúne o resultado de trabalhos apresentados no VII Encontro de Pesquisa da 

FATEB e XI Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 29 e 

30 de outubro de 2020, na cidade de Telêmaco Borba/PR. 

Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 

especialistas, mestres e doutores no diálogo e reflexão acerca das pesquisas 

apresentadas. 

Essa interlocução no evento contribuiu para o amadurecimento teórico 

de nossos acadêmicos, que dão os primeiros passos para a construção de uma 

pesquisa séria e de qualidade orientados por nossos professores.  

Precisamos também destacar que na realização do evento, que 

culminou na presente publicação, foi imprescindível a atuação coletiva para a  

organização, efetivação e finalização dos trabalhos. Alunos, professores e 

todos os demais envolvidos no processo colaboraram para o sucesso do 

evento e agora do Caderno de Resumos. 

 

 

Eliane F. Young Blood 

Coordenadora da Biblioteca e 

Editora Fateb 
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UM RELATO SOBRE A ESCRITA DE UMA OBRA LITERÁRIA 

INFANTIL DURANTE A PANDEMIA 

 

Adriane Borges Carneiro, Bruna Amaral da Silva, Cintia da Silva Pereira, Júlia 
Oliveira Silva Camargo, Sarah da Cunha Paiva. Édina de Fátima da Cruz Queiroz 

 
 

 

RESUMO       

 

O presente artigo tem por finalidade apresentar o relato de experiência das 
acadêmicas do curso de Pedagogia da FATEB, Faculdade de Telêmaco Borba-PR, 
o qual foi constituído de forma colaborativa, por meio do Google documentos e 
reuniões na plataforma Zoom e, consiste em apresentar o processo da produção de 
um livro infantil durante o período de quarentena devido a pandemia do COVID-19, 
bem como o relato das dificuldades encontradas nessa trajetória, os quais foram 
superados devido ao trabalho em grupo, que mesmo sem o contato físico, apenas 
por meio de encontros virtuais, foi possível realizar. O livro foi escrito no formato     
E-book, o qual será posteriormente, disponibilizado impresso para leitura. A obra traz 
um conto de poesias que foi intitulado "Descobrindo as emoções" e visa de uma 
forma divertida, evidenciar as crianças cada um de seus sentimentos, e o lado bom 
de suas emoções. Tendo também em vista que estamos passando por um tempo de 
pandemia, onde muitas pessoas estão enfrentando uma dificuldade maior de lidar 
com seus sentimentos. Neste contexto, portanto, considera de fundamental 
importância compartilhar informações relevantes aos futuros escritores que 
procuram um relato para auxiliá-los no processo da leitura e da escrita de forma 
lúdica e contextualizada, e ao mesmo tempo, sugerir novas ideias aos profissionais 
atuantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental para o redirecionamento de 
suas práticas educativas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quantitativa sobre o 
hábito da leitura, para que pudéssemos investigar o interesse, estímulo e estilo que 
cada pessoa possui, seja ela criança ou adulto. Assim, reafirmamos que foi um 
grande desafio e uma experiência múltipla que possibilitou a construção do 
conhecimento e contribuiu de forma significativa para a formação de futuros 
profissionais da educação que tem como uma das responsabilidades estimular e 
promover práticas de escrita e leitura de forma contextualizada. 
 

Palavras-chave: Emoções; Poesia; Escrita. 
 

 
ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to present the experience report of the students of the 
Pedagogy course at FATEB, Faculty of Telêmaco Borba-PR, which was created 
collaboratively, through Google documents and meetings on the ZOOM platform, and 
consists of presenting the process of producing a children's book during the 
quarantine period due to the COVID-19 pandemic, as well as the report of the 
difficulties encountered in this trajectory, which were overcome due to group work, 
which even without physical contact, only by through virtual meetings, it was possible 
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to carry out. The book was written in E-book format, which will later be made 
available for reading. The work brings a short story of poetry that was entitled 
"discovering emotions" and aims in a fun way, to show children each of their feelings, 
and the good side of their emotions. Also considering that we are going through a 
time of pandemic, where many people are facing greater difficulty in dealing with their 
feelings. In this context, therefore, it is of fundamental importance to share relevant 
information to future writers who seek a report to assist them in the process of 
reading and writing in a playful and contextualized way, and at the same time, 
suggest new ideas to professionals working in Early Childhood Education. and 
Elementary Education to redirect their educational practices. For that, a quantitative 
research was carried out on the habit of reading, so that we could investigate the 
interest, stimulation and style that each person has, be it child or adult. Thus, we 
reaffirm that it was a great challenge and a multiple experience that enabled the 
construction of knowledge and contributed significantly to the training of future 
education professionals whose one of the responsibilities is to encourage and 
promote writing and reading practices in a contextualized way. 
 

Key-words: Emotions, Poetry, Writing. 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

Sabemos como os primeiros anos de vida de uma criança impacta no seu 
desenvolvimento futuro. Ler para os pequenos é um importante hábito a ser 
desenvolvido desde os primeiros meses, conforme Silva (1992, p.57) “bons livros 
poderão ser presentes e grandes fontes de prazer e conhecimento. Descobrir estes 
sentimentos desde bebezinhos, poderá ser uma excelente fonte de conquista para 
toda a vida.” Assim, o presente relato visa contribuir para futuros escritores, 
profissionais da educação e também pais e cuidadores que procuram saber mais 
sobre o processo de escrita de um livro infantil, e também sobre a importância da 
leitura para as crianças. O intuito da produção do livro, a escolha do tema e do 
gênero, buscam fazer com que as crianças aprendam sobre suas próprias emoções 
e sentimentos. A produção de ambos se deu a partir dos momentos de interações, 
por meio das ferramentas Zoom e Google documentos. Criamos personagens 
denominados Monstrinhos, e um menino chamado Pedro, os quais foram ilustrados 
manualmente pelo grupo, os monstrinhos foram criados para simbolizar cada uma 
das emoções. Com isso, percebemos que o livro atingiu os objetivos propostos de 
ensinar as crianças de forma lúdica, divertida sobre suas emoções e como lidar com 
cada uma delas. 

A Metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa e quantitativa, utilizando o 
questionário, com perguntas abertas e fechadas, como instrumento de coleta de 
dados, o qual foi realizado por meio das redes sociais Facebook e Instagram. 

O artigo está organizado em quatro momentos, sendo que no primeiro, 
apresentamos brevemente o que compõe esse artigo, no segundo descrevemos a 
metodologia utilizada, no terceiro abordamos questões relacionadas a importância 
de se ler para as crianças desde os primeiros anos; a escolha do gênero textual; a 
escolha do tema do livro: descobrindo as emoções na infância; o processo de 
produção da obra e  análise dos resultados.  

Apresentamos também as considerações sobre a produção do livro e deste 
artigo, destacamos a importância dos trabalhos para nosso aprendizado, os quais 
nos proporcionaram significativas experiências. Destacamos inclusive que nestes 
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momentos de pandemia e isolamento social foi de suma relevância a produção do 
livro e deste relato. E por fim, ressaltamos nossos agradecimentos às pessoas que 
contribuíram  nessa trajetória. 
 

 

2. METODOLOGIA  

Esse trabalho é de caráter qualitativo e quantitativo, sendo que de acordo 
com os autores Marconi e Lakatos (2011), a pesquisa qualitativa visa coletar e 
analisar os dados de maneira detalhada, descrevendo o comportamento humano e 
permitindo a aproximação do problema, sendo assim, adequado a finalidade deste 
artigo. Já a pesquisa quantitativa apresenta resultados que podem ser quantificados 
(dados numéricos, por exemplo) que seria relevante para estudos com um número 
elevado de amostras. (MOREIRA, 2002, p.43-46).  

Desse modo, com a finalidade de coletar dados foi utilizado como instrumento 
de pesquisa um questionário que foi construído coletivamente, com questões 
abertas e fechadas, relacionado ao hábito da leitura. Gil (1999) define questionário 
como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
vivenciadas (GIL, 1999, p.) 

Marconi e Lakatos (2003) definem que o questionário é um instrumento de 
coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 
respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador 
envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de 
preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. (MARCONI E LAKATOS, 
2003, p.200). 

A pesquisa ocorreu por meio das redes sociais Instagram e Facebook por 
conta da pandemia e do isolamento social. As perguntas foram elaboradas 
juntamente com a professora Maria Paula, responsável pela disciplina Projeto 
Integrador, na sequência dividimos o questionário em nosso grupo, e o nosso critério 
foi se organizar por meio das redes sociais. 

O público alvo eram os seguidores do Instagram e Facebook dos membros do 
grupo no qual a maioria são pais e adolescentes. Como o livro trata de uma obra 
infantil, a intenção era coletar informações sobre a quantidade de pais que 
incentivam seus filhos sobre como era o hábito em ler e incentivar os seus filhos a 
leitura. 

Finalizada essa etapa, seguimos para produção do livro e, para tanto, 
utilizamos os aplicativos Superphoto que foi para ilustrar o livro  e o Book Creator 
para a produção da escrita. 

Tanto o livro quanto o artigo foram produzidos de forma colaborativa, o que 
possibilitou uma maior interação entre os membros do grupo. 

 

A interação que ocorre na escrita colaborativa permite apresentar propostas, 
obter reações, confrontar opiniões, procurar alternativas, solicitar 
explicações, apresentar argumentos, tomar decisões em conjunto. Quando 
ocorre entre pares, permite colocar em relação, no interior do processo de 
escrita, alunos com desempenhos diferenciados, o que possibilita a 
observação da forma como os companheiros resolvem os problemas que 
vão surgindo. A colaboração reflecte-se, por outro lado, na vertente 
emocional — igualmente importante no estabelecimento da relação com a 
escrita — e no reforço do sentimento de participação. (BARBEIRO; 
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PEREIRA, 2007, p.10)  

A escrita colaborativa é muito necessária para todos, pois nos ensina a 
trabalhar melhor em grupo, compreender e respeitar a visão do outro, interagir, 
compartilhar nosso ponto de vista, ter trocas com o grupo e todos se ajudam nas 
dificuldades que irão surgindo, é de fato, na vida acadêmica, uma verdadeira 
experiência de empatia e resiliência, o qual poderá favorecer em trabalhos 
profissionais futuros. 

Para a escrita colaborativa utilizamos ferramentas, como documento Google e  
reuniões via Zoom, tivemos uma certa facilidade, pois já havíamos explorado em 
outras propostas de trabalhos. 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DE SE LER PARA AS CRIANÇAS DESDE OS PRIMEIROS 

ANOS 

Ler para as crianças é um hábito muito importante, visto que traz muitos 
benefícios para o desenvolvimento dos pequenos. Infelizmente durante muitos anos 
a contação de histórias foi vista como entretenimento, um jeito de distrair as 
crianças. Mas a contação vai muito além de somente contar uma história. Meirelles 
(1984, p.32 apud SANTOS, et al; 2015, p.169) aponta que “a literatura não é, como 
tantos supõem, passatempo. É uma nutrição", pois durante a contação a criança 
desenvolve sua imaginação, criatividade, habilidades cognitivas e comunicativas, 
além de ampliar seu vocabulário. Esses benefícios, no futuro, serão de grande ajuda 
na vida pessoal e profissional. 

Frente a esse cenário, entendemos ser importante, como futuros profissionais 
da educação, contribuir nesse processo de formação e sugerir possibilidades que 
possam ir ao encontro das necessidades das crianças. Desse modo, foi proposto a 
escrita de uma obra literária infantil no 3° período do curso de Pedagogia  na 
disciplina de Projeto Integrador,  ministrada pela professora Maria Paula Borba 
Bueno Moura, atrelada às demais disciplinas ofertadas, com intuito de expandir 
nossas experiências e conhecimentos, e também agregar para o mundo da literatura 
infantil. Inicialmente pensamos na escolha do gênero textual, que será descrito a 
seguir. 
 

 

3.2 A ESCOLHA DO GÊNERO TEXTUAL 

Escolhemos o gênero poesia para escrever nosso livro, uma vez que não 
encontramos muitos livros infantis com esse gênero para comprar, quando vamos a 
uma livraria, ou até mesmo em compras online, a maioria dos livros infantis são 
fábulas.  

Segundo Pinheiro (2007, p.13-14 apud CARNEIRO, 2019, p.19) “[...] a 
ausência da poesia na sala de aula é uma constante.”, é notório que a poesia ainda 
é um gênero pouco trabalhado na sala de aula. Desta maneira, como ressalta o 
autor “De todos os gêneros literários, provavelmente, é a poesia o menos prestigiado 
no fazer pedagógico na sala de aula.” (Pinheiro 2007, p.13-17 apud CARNEIRO,  
2019,  p.20). 
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Desse modo, consideramos que a poesia é um importante gênero para ser 
abordado, como prática em sala de aula com as crianças, pois ela traz emoções, 
sentimentos, e sensações de uma forma leve, portanto, pertinente para o momento 
de isolamento social que as crianças e todos estão vivenciando.  
 

 

3.3 DESCOBRINDO AS EMOÇÕES NA INFÂNCIA 

Optamos escrever o livro sobre as emoções, pois acreditamos que atrelada a 
poesia, a leitura poderia ser leve e divertida. Atkinson (2002, p.411 apud JESUS, et 
al; 2015, pg:310) definem a emoção como: “uma condição complexa que surge em 
resposta a determinadas experiências de caráter afetivo”. 

Para Murray (1967, p.80 apud JESUS, et al; 2015, p.311), as emoções são 
“poderosas reações que exercem efeitos motivadores sobre o comportamento. As 
emoções são reações fisiológicas e psicológicas  que influem na percepção, 
aprendizagem e desempenho.” 

Nesse sentido, atentas ao contexto educacional e social com o qual nos 
deparamos, compreendendo a importância em ensinar às crianças sobre suas 
emoções, é que idealizamos a proposta da produção do livro associando a poesia, 
as emoções, sensações, sentimentos no intuito de auxiliar as crianças a identificar e 
a gerir suas emoções. Em relação ao ensino das emoções, a psicóloga Natalia 
Sastre (2005, apud, GARCIA, 2005, s.p) afirma: 

 

É positivo porque assim se aprende a perceber as suas reacções, como 
afectam os seus comportamentos e saber que estes têm consequências 
para ele e para os outros. Geralmente desenvolver a Inteligência Emocional 
aporta numerosos benefícios a nível pessoal. Leva a um melhor 
conhecimento de si e ao aumento da autoestima o que repercute na 
melhoria das relações interpessoais na forma de conhecer e resolver 
conflitos… tudo isso levando a um melhor rendimento social e pessoal. 
(SASTRE, 2005, s.p) 

Saber controlar as emoções, como Sastre (2005) citou, significa desenvolver 
Inteligência Emocional, ou seja, as habilidades e competências em lidar com nossas 
próprias emoções e relacionar-se com os outro, ter autoconhecimento, 
autogerenciamento, relacionamentos sociais positivos, tomadas de decisões 
responsáveis, a ter mais empatia, e na estabilidade emocional que é saber também 
se controlar nos momentos frustrações, medo, raiva e tristeza, o que evita a birra e 
escândalos quando se houve um “não” dos pais ou cuidadores. Segundo Simão 
(2018), as competências socioemocionais: “[...] são parte do desenvolvimento 
individual pelo qual todos passamos ao longo da vida e que engloba também 
aspectos físicos (bem-estar) e culturais (identidade e diversidade), além do 
intelectual.” O autor ainda afirma: “[...] competências como abertura ao novo, 
autogestão, engajamento com os outros amabilidade e resiliência emocional podem 
colaborar na formação e saúde mental de crianças, adolescentes e até mesmo 
adultos.”.  

Desse modo, é possível perceber que orientar para gestão das emoções é 
extremamente importante e traz muitos benefícios para a vida das crianças, ainda 
mais neste momento de pandemia e isolamento social onde todos estão com as 
emoções abaladas e ter este controle, ajuda muito nos momentos de dificuldades e 
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desordem. As crianças, os pais, educadores tiveram sua vida e rotina alteradas, o 
que muitas vezes resulta no estresse dentro de casa, que afeta toda a família.  
 

 

3.4 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA OBRA 

Conforme citado anteriormente, no primeiro semestre do ano de 2020, na 
disciplina de Projeto Integrador tivemos como desafio escrever um livro infantil. 
Fomos divididos em grupos pela professora Maria Paula e instruídos em como 
realizar este projeto. No início todas ficamos animadas, mas também ansiosas e 
preocupadas, pois nenhuma de nós havia escrito um livro, então ficamos receosas 
com essa nova experiência. Começamos a produção, porém em março, recebemos 
a notícia de que as aulas seriam suspensas por conta do novo vírus (COVID-19), 
que estava se espalhando rapidamente no país, nos estados e na nossa região, as 
aulas passariam a ser remotas. Ficamos mais preocupadas pois não é fácil escrever 
um livro presencialmente, a distância a dificuldade seria ainda maior. 

Iniciamos o projeto criando um grupo no Whatsapp para termos contato e 
para organização do trabalho, tendo em vista que nossas aulas estavam suspensas. 
Durante o mês de março escolhemos qual seria a faixa etária, de 5 a 7 anos. 
Também decidimos qual seria o gênero do livro, optamos por poesia. Em abril  as 
aulas ainda continuavam suspensas e nós tínhamos que decidir qual assunto seria 
abordado em nossa poesia, então resolvemos falar sobre as emoções, explicar de 
uma forma lúdica e divertida sobre os sentimentos, o que sentimos quando estamos 
com raiva, alegria, tristeza, medo e amor. Começamos a parte da escrita da poesia, 
e essa parte foi fácil e rápida, em poucos dias terminamos as poesias. 

A próxima etapa era escolher o título do livro, decidimos que seria 
‘’Descobrindo as emoções’’ pois nosso intuito é que as crianças entendam e 
aprendam a gerir suas emoções. 

Ainda no mesmo mês começamos a parte das ilustrações, em que a 
professora Maria Paula nos apresentou alguns programas de desenho que foram: 
Krita, Inkscape, CoreL DRAW, Paint Tool SAI, CLIP Studio Paint, MediaBang Paint e 
Pencil 2D. Ela nos explicou como funcionava cada um, fizemos testes nos 
programas e desenvolvemos algumas ilustrações, mas depois de muitos testes, 
decidimos desenhar a mão e passar em um aplicativo que transforma fotos em 
desenhos, que foi o Superphoto. 

Adentramos no mês de maio e nós continuávamos o trabalho com as 
ilustrações, tínhamos que escolher algo para representar as emoções, tivemos duas 
ideias: que poderia ser representado com monstrinhos ou com Emojis, então 
conversamos e entramos em um consenso que os monstrinhos seriam melhor para 
representar as emoções pois chamaria mais a atenção da criança na hora de 
comprar o livro, desenhamos um monstrinho para representar cada emoção, os 
desenhos foram feitos à mão em folha sulfite e coloridos com lápis de cor, depois 
tiramos uma foto com o celular e passamos no aplicativo. Decidimos também que 
iria ter um personagem chamado Pedro. Pedro, representaria a criança que estava 
lendo o livro. 

A professora nos apresentou algumas plataformas para montarmos nosso 
livro, depois de testar cada uma delas, optamos pelo Book Creator, por ser uma 
plataforma fácil de manusear e ter uma apresentação divertida em formato de um 
livro. Começamos as nossas ilustrações, não foi fácil, não tínhamos habilidade para 
desenhar, e ficamos um pouco desanimadas, achando que não conseguiríamos 
finalizar as ilustrações, mas não desistimos e fomos desenhando aos poucos. Sobre 
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o cenário tivemos duas ideias: uma das ideias foi desenhar os monstrinhos e o 
Pedro no cenário junto com eles, e a outra ideia foi fazer o cenário só do monstrinho 
e no fundo o que representa a emoção. Decidimos pela segunda opção por ser mais 
fácil o desenho.  

Em junho, o mês da apresentação do livro, já estávamos com nossas 
ilustrações quase prontas, mas faltava mais aperfeiçoar. Então, começamos a 
passar as ilustrações no aplicativo SuperPhoto. 

Na fase final, começamos a montagem do livro na plataforma Book Creator e 
na última página colocamos nossas biografias e uma foto de cada uma de nós. 

Finalmente no dia vinte e cinco de junho o dia da apresentação, com o livro 
finalizado e uma sensação de desafio cumprido. Acreditamos que esta experiência 
foi muito importante para nós e agregou muito para nosso conhecimento. Passamos 
por desafios e dificuldades, mas no final, tivemos nossas expectativas superadas. 

Nessa perspectiva, e no intuito de possibilitar uma leitura leve e divertida 
nesse tempo de pandemia, esperamos que a obra produzida seja uma significativa 
contribuição para as crianças, pais e educadores e consequentemente, favoreça a 
formação integral nessa fase tão importante da vida. 
 

 

3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao longo da produção do livro, realizamos uma pesquisa de caráter 
quantitativo. Segundo Matheus Dias (2018) “A pesquisa quantitativa, ou quanti, é 
uma modalidade de pesquisa baseada na aplicação de questionários estruturados a 
um grupo de pessoas”. O objetivo com a pesquisa foi coletar informações para saber 
se as pessoas tinham o hábito da leitura e estimulavam a leitura para os filhos ou 
sobrinhos, e também como eles escolhiam os livros na hora da compra. Juntamente 
com a professora Maria Paula, formulamos perguntas sobre o hábito da leitura. 
Posteriormente dividimos as questões em nosso grupo e cada uma postou nas suas 
redes sociais, a pesquisa não pode ser feita presencialmente devido a necessidade 
de isolamento social. As redes sociais que usamos foram o Instagram e Facebook. 
Nas tabelas à seguir, apresentamos as perguntas propostas, bem como seus 
resultados. 

 
 Quadro 1 - Hábito de leitura. 

          Perguntas             SIM               NÃO 

Você possui o hábito de 
ler para o seu filho? 

              5                15 

Você estimula seu 
filho/sobrinho a ler? 

             36                  8 

 Fonte: as autoras (2020) 
 

Nas duas primeiras perguntas descritas acima, tem certa similaridade, no 
entanto, tivemos uma contradição nos resultados, na primeira, vemos que de 20 
pessoas somente 5 leem para seus filhos, porém na próxima questão temos um 
resultado diferente, de 44 pessoas, 36 disseram que estimulam seus filhos/sobrinhos 
a lerem. Isto nos mostra que como foram dois tipos de públicos, pais/adultos e 
adolescentes, os resultados foram diferente em cada um deles. 
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 Quadro 2 - Preferência Livro X Filme 

         Pergunta       LER O LIVRO ASSISTIR AO FILME 

Você prefere ler um livro 
ou assistir a um filme 
sobre uma história? 

             22                 95 

 Fonte: as autoras (2020) 

 

Na terceira pergunta vimos que de 117 pessoas 95 preferem assistir filme do 
que ler o livro sobre uma história, isto explica o fato de que os cinemas vivem 
lotados e as bibliotecas vazias, as pessoas não dão a devida valorização a leitura. 
 

 Quadro 3 -  Opinião sobre a idade certa 

     Pergunta Desde o 
nascimento 

A partir dos 3 
anos 

A partir dos 5 
anos 

Somente após 
a alfabetização 

Qual a idade 
certa para 
apresentar 
livros as 
crianças? 

      10         11       0         5 

 Fonte: as autoras (2020) 

 

Sobre a idade certa para se apresentar os livros as crianças, 11 disseram que 
a partir dos 3 anos é a idade ideal, 10 que desde o nascimento, e ainda 5 pessoas 
disseram que somente a alfabetização. Com isso, identificamos que algumas 
pessoas não acreditam que as crianças devem ter o contato com os livros desde 
cedo. Isso se dá a crença totalmente errada de que quem não sabe ler, não precisa 
ter contato com os livros.   
 

 Quadro 4 - Quantidade de livros para leitura 

  Pergunta  Mais de 10  Entre 5 e 10 Entre 1 e 5  No máximo 1 

Você lê em 
média quantos 
livros por ano? 

        3          1          7        12 

 Fonte: as autoras (2020) 

 

De 23 pessoas, 12 leem até 1 livro por ano. O resultado apresentado na 
terceira pergunta, indica que leitura não é um hábito que muitas pessoas possuem,  
o que podemos reafirmar nessa também nessa questão, relacionado a quantidade 
de livros lidos anualmente. 

Diante dos resultados de nossa pesquisa, percebemos que a população não 
tem muito interesse e conhecimento pela leitura, tanto adulto quanto infantil. Com 
isso, percebemos que a leitura é um hábito que poucas pessoas tem e infelizmente 
acabam passando para seus filhos. Nós, como profissionais da educação, 
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precisamos incentivar os pais a compreenderem a importância do hábito da leitura, 
dos benefícios a longo prazo, não só para as crianças, mas também para adultos e, 
ao mesmo tempo, apresentar alternativas e sugestões para prática de contação de 
história de forma prazerosa e lúdica. 
 
 

4. CONCLUSÃO  

Frente às questões vivenciadas nesse tempo de isolamento social, 
entendemos que a escrita do livro e deste artigo foi um desafio muito grande, 
principalmente, em virtude da produção ser totalmente por meio de encontros 
virtuais, no entanto,compreendemos também que tanto a produção do livro quanto a 
escrita colaborativa, sem dúvida é uma significativa contribuição nesse momento. 

Quando produzimos o livro, nos preocupamos tanto com a educação infantil 
quanto com o ensino fundamental, além disso também pensando no 
desenvolvimento de outros profissionais que por meio desse trabalho poderão 
encontrar inspiração na escrita de suas criações. 

Desse modo, tendo em vista que a leitura proporciona ao leitor um 
desenvolvimento educacional favorável para sua vida e formação, consideramos 
necessidade de promover momentos que estimulem o contato com a leitura desde a 
infância, seja em ambiente escolar ou familiar, pois é notório que a leitura infantil não 
é muito frequente na rotina dos cidadãos, que devido ao constante desenvolvimento 
tecnológico, as pessoas estão distanciando-se cada vez mais do ambiente literário. 

Também levamos em consideração que ensinar as crianças sobre suas 
emoções e como identificá-las não é uma tarefa muito fácil, mas indispensável nessa 
fase de construção e de desenvolvimento de competências e habilidades. 

Por fim, reafirmamos que o livro Descobrindo as Emoções vem aí para ser 
muito útil principalmente para favorecer o trabalho com as crianças e suas emoções 
nesse período de pandemia em que todos estão sensíveis e necessitam de atenção 
e carinho. 

  
5. AGRADECIMENTOS  

Queremos agradecer principalmente a nossa orientadora e professora Édina 
de Fátima da Cruz Queiroz, por todo o apoio e paciência ao longo da produção de 
nosso projeto de pesquisa. Também gostaríamos de deixar um agradecimento a 
coordenadora Joseane Cintia Piechnicki e as professoras Gislaine Aparecida 
Rosequine Reway; Maria Paula Borba Bueno Moura; Marjorie Pelik Kempe 
Camargo, que nos ensinam e nos motivam a dar o melhor de nós em tudo que 
formos fazer. E também a instituição FATEB por nos possibilitar a execução e 
publicação de nosso primeiro artigo.  
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AUGUSTO, C. A.; SOUZA, J. P.; DELLAGNELO, L. H. E.; CARIO, F. A. S. Pesquisa 
Qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos cursos de transação em 
artigos apresentados nos congressos da Sober (2007 - 2011). Revista de 
Economia e Sociologia Rural, v.51, n.4, Oct/Dez. 2013. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20032013000400007>. Acesso em: 10  ago. 2020. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000400007
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000400007


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 

de outubro de 2020  

 

CARNEIRO, A. P. L. A IMPORTÂNCIA DA POESIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
uma experiência do estágio na escola Antônio Gomes. Universidade estadual de 
Paraíba, EAD - Catolé do Rocha, 2019. Disponível em: 
<http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/19990/1/PDF%20-
%20Ana%20Paula%20Lima%20Carneiro.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2020.  

CASTRO, E. F. de. A IMPORTÂNCIA DA LEITURA INFANTIL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. Disponível em: 
<https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-literatura-infantil-
para-desenvolvimento.htm>. Acesso em: 07 ago. 2020. 

CHAER, G.; DINIZ, P. R. R.; RIBEIRO, A. E. A técnica do questionário na pesquisa 
educacional. Evidência, Araxá, v.7, n.7, p.251-266, 2011. Disponível em: 
<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/maio2013/sociologia_artigos/
pesqusia_social.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2020. 

DIAS, M. Pesquisa Quantitativa. OPUS Pesquisa e Opinião, Dezembro. 2018. 
Disponível em <https://www.opuspesquisa.com/blog/tecnicas/pesquisa-
quantitativa/#Metodologia_de_pesquisa_quantitativa>. Acesso em: 08 set. 2020. 

FELIPETO, S. C. S. ESCRITA COLABORATIVA E INDIVIDUAL EM SALA DE AULA: 
UMA ANÁLISE DE TEXTOS ESCRITOS POR ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. Alfa: Revista de linguística, v.63 n.1, Jan./Mar. 2019  Epub May 
30, 2019. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-
57942019000100133 >. Acesso em: 07 ago. 2020.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas da Pesquisa Social. – 5. Ed. São Paulo: 
Atlas, 1999. 

GARCIA, I. A inteligência emocional e as crianças. Todos Papás, Set. 2005. 
Disponível em: <https://www.todopapas.com.pt/criancas/psicologia-infantil/a-
inteligencia-emocional-e-as-criancas-1767>.  Acesso em: 07 ago. 2020. 

JESUS, R. M. de; LEMPKE, N. N. S. MANIFESTAÇÕES EMOCIONAIS DAS 
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. Revista digital FAPAM, Pará de Minas, v. 
6, n. 6, pg. 309-325, Dez. 2015. Disponível em: <https://docplayer.com.br/11739515-
Manifestacoes-emocionais-das-criancas-na-educacao-infantil.html>. Acesso em: 08 
ago. 2020. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. – 6. 
Ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 

OLIVEIRA, M. F. de. Metodologia científica: um manual para a realização de 
pesquisas em administração. Catalão UFG, 2011. 72p.:il. Disponível em: 
<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_-
_Prof_Maxwell.pdf>. Acesso em: 04 set. 2020. 

SANTOS, M. G. J; SILVA, M. V. FORMANDO PEQUENOS LEITORES: O DIREITO 
E O PODER DA LITERATURA INFANTIL. Revista Língua e Literatura, v. 17, n. 30, 
Dez. 2015. Disponível em: 

http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/19990/1/PDF%20-%20Ana%20Paula%20Lima%20Carneiro.pdf
http://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/19990/1/PDF%20-%20Ana%20Paula%20Lima%20Carneiro.pdf
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-literatura-infantil-para-desenvolvimento.htm
https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-literatura-infantil-para-desenvolvimento.htm
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/maio2013/sociologia_artigos/pesqusia_social.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/maio2013/sociologia_artigos/pesqusia_social.pdf
https://www.opuspesquisa.com/blog/tecnicas/pesquisa-quantitativa/#Metodologia_de_pesquisa_quantitativa
https://www.opuspesquisa.com/blog/tecnicas/pesquisa-quantitativa/#Metodologia_de_pesquisa_quantitativa
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-57942019000100133
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-57942019000100133
https://www.todopapas.com.pt/criancas/psicologia-infantil/a-inteligencia-emocional-e-as-criancas-1767
https://www.todopapas.com.pt/criancas/psicologia-infantil/a-inteligencia-emocional-e-as-criancas-1767
https://docplayer.com.br/11739515-Manifestacoes-emocionais-das-criancas-na-educacao-infantil.html
https://docplayer.com.br/11739515-Manifestacoes-emocionais-das-criancas-na-educacao-infantil.html


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 

de outubro de 2020  

 

<http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/article/view/1934>. Acesso 
em: 06 ago. 2020. 

SIMÃO, R. C. B. Competências socioemocionais. Nova Escola, 2018. 

http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/article/view/1934


VII Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de outubro de 2020 
 
 

 

A LITERATURA INFANTIL E A ALFABETIZAÇÃO: UMA 
COMBINAÇÃO POSSÍVEL 

 
Anne Carolline Gonçalves Machado Scheiffer1

 
 

RESUMO 

O presente trabalho visa compreender a importância da Literatura Infantil no 
processo de Alfabetização e Letramento, identificando e discorrendo sobre os 
benefícios deste recurso metodológico na prática de leitura e escrita. Para isto, 
realizou-se uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, onde se utilizou de uma 
abordagem exploratória, que, segundo Triviños (1987) consiste no diagnóstico por 
meio da Literatura. A Literatura Infantil nem sempre existiu tal como temos hoje, 
conforme as mudanças no olhar para criança, e de seu processo educacional. 
Atualmente a Literatura passa a fazer parte do cotidiano escolar deste público, 
sendo adaptada a ela. Com os resultados obtidos a Literatura hoje é um material 
que torna a alfabetização um momento de aprendizagem prazerosa e valiosa pelo 
impacto positivo nesse processo. Não obstante, este estudo justifica-se pela sua 
possível contribuição e incentivo a comunidade acadêmica na realização de novas 
pesquisas na área de Alfabetização para alunos dos anos iniciais. Caracteriza-se 
como pesquisa qualitativa, que de acordo com Martins e Ramos (2013), atua em 
níveis de realidade onde existe a necessidade de extrair e evidenciar indicadores e 
tendências a partir de grande quantidade de dados. 
PALAVRAS- CHAVE: Literatura Infantil; Alfabetização; Letramento. 
 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to understand the importance of Children's Literature in the 
Literacy and Literacy process, identifying and discussing the benefits of this 
methodological resource in the practice of reading and writing. For this, a 
bibliographic and qualitative research was carried out, where an exploratory 
approach was used, which, according to Triviños (1987) consists of the diagnosis 
through Literature. Children's Literature did not always exist as we have today, 
according to the changes in the look of children, and their educational process. 
Nowadays Literature becomes part of the school daily life of this public, being 
adapted to it. With the results obtained, Literature today is a material that makes 
literacy a moment of pleasant and valuable learning due to the positive impact in this 
process. Nevertheless, this study is justified by its possible contribution and 
encouragement to the academic community in carrying out new research in the area 
of Literacy for students in the early years. It is characterized as qualitative research, 
which, according to Martins and Ramos (2013), operates at levels of reality where 
there is a need to extract and show indicators and trends from a large amount of 
data. 
KEY WORDS: Children's Literature; Literacy; Literacy. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa refere-se à literatura infantil no processo de 

alfabetização nos anos iniciais, concomitantemente, a sua importância e 
contribuições para a formação dos indivíduos. Propõe-se então, investigar quais são 
os benefícios, proporcionados pela literatura, no processo de aquisição da leitura e 
da escrita da criança pequena.  

Segundo Abramovich (2009), a literatura infantil favorece a alfabetização à 
medida que oportuniza uma linguagem que as crianças compreendem, dando 
sentidos e utilidades às palavras durante a alfabetização, cativando o interesse e 
disposição pela leitura. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), espera-se que 
a criança seja alfabetizada no decorrer do 1º e 2º ano do ensino fundamental I, para 
que assim, no 3º ano o foco seja a ortografização, ou seja, regras de escrita como 
acentuação. O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) corrobora com a 
BNCC, quando estabelece a meta 5 (cinco) das estratégias previstas, a fim de 
garantir que o processo de alfabetização ocorra até o 3º ano: “alfabetizar todas as 
crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”. 
(BRASIL, 2014, p.57). O Plano Nacional de Alfabetização, PNA (2020) já se adaptou 
ao PNE (2014) e também considera esta etapa como período ideal para que 
crianças estejam devidamente alfabetizadas.  

Considerando as orientações destes importantes documentos da educação 
brasileira, aliando os temas de alfabetização e literatura infantil, esta pesquisa tem 
como interesse e público alvo, a formação dos alunos do ensino fundamental I, 
etapa do ensino em que acontece a alfabetização (BRASIL, 2017, p. 89).  

A problemática central, que permeará as discussões e análise desta 
pesquisa, se dá através do questionamento de: Em que medida a literatura infantil 
auxilia no processo de desenvolvimento e formação da criança enquanto sujeito?  

A escolha do tema se deu por meio da experiência, da prática com a 
alfabetização, ocorrido durante três anos de estágio não curricular. Neste tempo, foi 
possível perceber que a presença da literatura infantil, no cotidiano familiar e no 
ambiente escolar, favorecia os alunos no processo de alfabetização, os quais 
apreendiam a ler e escrever com mais facilidade.  

Cagliari (2009) salienta em sua pesquisa a importância da escrita para a 
construção do sujeito e para sua emancipação social, sou seja, o autor compreende 
a descoberta da escrita como um importante fator para a história da humanidade. 
Através da escrita foi possível ao homem registrar os conhecimentos aprendidos, a 
história, aprender com estas informações e elaborar novos conhecimentos, além de 
desenvolver a capacidade cognitiva. Logo, o processo de alfabetização, também, 
promove a autonomia e emancipação dos sujeitos, à medida que possibilita a 
capacidade de percepção e intervenção dos sujeitos nas decisões políticas sobre a 
sociedade. 

Desta forma, pesquisar sobre o processo de alfabetização e a literatura é de 
grande relevância para sociedade e comunidade acadêmica, pois esta etapa é 
compreendida como um dos momentos mais importantes da formação escolar de 
um sujeito. Partimos do pressuposto que, a literatura infantil concomitantemente ao 
processo de alfabetização possibilita a formação de indivíduos civilizados, reflexivos, 
críticos e que está contribui, para a criança na sua formação enquanto sujeito social, 
na capacidade de questionar e compreender seus próprios direitos.  
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Para Vincent Joule (2002), a literatura infantil pode ser compreendida 
enquanto uma ferramenta, pois desenvolve habilidades e competências de extrema 
importância, como a concentração, a memória e a capacidade de argumentar e 
interagir com o mundo, auxiliando para que a criança compreenda e decodifique os 
símbolos no processo de alfabetização.  

O processo de decodificação de símbolos é complexo, entretanto ocorre 
desde que nascemos e começamos a apreender o significado de cada imagem e 
objeto, esse processo se intensifica durante o aprendizado da escrita.  

Por tanto este trabalho tem como objetivo, por meio de revisão bibliográfica 
de cunho qualitativo, analisar em que medida a introdução da literatura infantil pode 
auxiliar no processo da alfabetização e construção do indivíduo. Portanto, se faz 
necessário averiguar primeiramente o impacto e a relevância da literatura infantil no 
processo de alfabetização. 

Todavia, salientamos ainda como objetivos específicos para melhor 
compreensão da temática da pesquisa, realizar um levantamento bibliográfico sobre 
a inserção da literatura infantil no processo de alfabetização; discutir sobre o 
incentivo do uso da literatura infantil durante a alfabetização e o letramento, e por 
fim, compreender as possibilidades envoltas nos estímulos do hábito da leitura 
infantil. 

De acordo com Cervo (1996), a elaboração de um trabalho por meio da 
pesquisa bibliográfica, constitui-se geralmente, sendo o primeiro passo de qualquer 
pesquisa científica, ocorrendo concomitantemente a coleta de dados, ou seja, a 
pesquisa bibliográfica possibilita a compreensão e reflexão de pensamentos de 
outros autores para aquele determinado tema.  

Para o levantamento bibliográfico utilizou-se das plataformas científicas, 
como: Scielo (Scientific Eletronic Library), Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) e Google Acadêmico, onde os artigos foram filtrados 
com recorte temporal de 2016 a 2020, utilizou-se também os descritores: 
alfabetização e literatura infantil, referente ao tema do trabalho.  

A fim de atingir os objetivos da pesquisa e ampliar o conhecimento sobre o 
tema, e preencher algumas lacunas acerca da temática, utilizou-se de uma 
abordagem exploratória, que, segundo Triviños (1987) apresenta um estudo e 
informações sobre um tema pouco explorado, desenvolvido através da pesquisa 
bibliográfica e consiste em diagnóstico por meio da literatura, o autor enfatiza que 
“os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua experiência em 
torno de determinado problema”. (TRIVIÑOS, 1987, p. 109). 

Considerando que a pesquisa está submersa na área de conhecimentos 
humanísticos e subárea, a educação, tendo como finalidade explorar estudos já 
produzidos sobre a temática, e elaborar uma discussão sobre a ideias dos autores 
encontrados, a pesquisa, caracteriza-se como pesquisa qualitativa, que de acordo 
com Martins e Ramos (2013, p. 10), atua em níveis de realidade onde existe a 
necessidade de extrair e evidenciar indicadores e tendências a partir de grande 
quantidade de dados.  

Ao longo do texto serão discutidas questões relativas à história da literatura 
infantil no mundo e no Brasil, suas origens, mudanças significativas e características 
ainda presentes, como por exemplo, o fato de que a desigualdade social e restrito 
investimento na educação fazem com que muitas crianças não tenham acesso a 
livros. 

Soares (1998) nos aponta que tanto no Brasil como na Europa e outros 
países, a literatura infantil nasce em meio às classes mais abastadas, endereçada a 
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crianças de famílias ricas, com objetivos específicos, características próprias, como 
também alinhada aos interesses do governo.  

Posteriormente, será abordada a questão do processo de alfabetização e 
letramento, explorando a diferença entre os conceitos, destacando que o processo 
de educar nas fases iniciais da educação básicas não se restringe a fazer com que o 
aluno decodifique símbolos, mas compreenda o sentido e a funcionalidade 
utilizando-os em seu cotidiano (SOARES, 1998). 

Concluindo a análise do trabalho, acerca do tema, traremos uma discussão 
entorno da relação da literatura infantil no processo de alfabetização, a partir dos 
autores pesquisados, que argumentam sobre as competências desenvolvidas 
através da literatura. 

 
2- BREVE APANHADO SOBRE A HISTÓRIA DA INFÂNCIA 

 

A fim de compreender o momento em que a literatura se entrelaça ao 
público infantil, é preciso compreender como se deu o processo de construção da 
fase do desenvolvimento denominada infância, visto que, é uma etapa da vida que 
nem sempre foi considerada. Ariés (1981) nos mostra como ocorreu esse processo 
de descobrimento da infância em seu livro “História Social da criança e da família”. 
Segundo o autor, até a idade média as crianças não eram identificadas como 
crianças tais como as concebemos hoje, “é mais provável que não houvesse lugar 
para a infância nesse mundo” (1981, p. 50). Os pequenos eram incluídos no mundo 
adulto e comportavam-se como eles, inseridos no trabalho braçal e também nas 
rodas de conversa, em que assuntos eram discutidos sem pudores, “na vida 
cotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e toda reunião para o 
trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos” (1981, p. 55). 

Ariés (1981) nos aponta que é no século XVIII que surge o primeiro 
sentimento de infância, momento em que se verificou que os “adultos em miniaturas” 
eram na verdade mais frágeis que os adultos, e que demandavam cuidados 
específicos. Conforme o autor, “a infância classificava-se do nascimento até aos 
sete anos de vida, a primeira idade é a infância que a planta os dentes, e essa idade 
começa quando a criança nasce e dura até os sete anos” (ARIES, 1981, p.12) 

A partir deste sentimento de infância surgem, além dos cuidados mais 
específicos, os brinquedos. Sendo diferenciado para cada gênero, meninas 
brincavam com bonecas e meninos com cavalo de pau, que eram apreciados 
apenas nessa primeira fase de infância. Conforme Ariés (1981, p. 39), após os sete 
anos de idade, meninos iam para a escola para aprender a ler e escrever, logo, há 
um primeiro contato com a literatura, porém, utilizavam materiais de adultos, 
clássicos, as meninas eram encaminhadas para aprender a fiar e bordar, ou seja, 
apesar deste novo sentimento sobre a infância, a formação ofertada para estas 
crianças ainda estava atrelada ao mundo adulto.  

 

3- LITERATURA DESTINADA À INFÂNCIA 

 

Durante muito tempo a literatura destinada às crianças foi a mesma dos 
adultos. Entretanto, somente com as mudanças na organização da educação, 
através da construção de um novo olhar sobre as especificidades do ser criança e 
do seu processo de aprender que alguns escritores passaram a se interessar pela 
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infância e a direcionar a literatura, também, para este público.  
Conforme Gregorin Filho (2009) em meados do século XVIII, na Europa 

ocorria à Revolução Industrial, surgindo duas classes: a burguesia e o proletariado, 
por um lado, haviam aqueles que possuíam capital para deter os meios de 
produção, por outro lado, aqueles que tinham apenas a mão-de-obra para oferecer. 
A fim de morarem mais próximas das fábricas e cumprirem as exaustivas jornadas 
de trabalho, as pessoas migram da área rural para urbana, e grandes centros 
urbanos surgem, consequentemente, uma nova forma de relação social, economia e 
de valores surgem (GREGORIN, 2009). 

Preocupados em retomar e expandir os valores morais anteriores a esta 
nova forma de organização social pautada no capitalismo, lucro e na exploração da 
mão-de-obra dos trabalhadores, o escritor e poeta francês Charlie Perrault e a 
escritora Condessa de Ségur, começam a adaptar fábulas e clássicos da literatura 
para crianças, pois até então as mesmas acompanhavam as histórias voltadas para 
os adultos. Segundo Gregorin Filho (2009, p. 39) “essas histórias tinham como 
função ensinar sobre os princípios morais da sociedade, instruindo e moldando o 
comportamento das crianças de acordo com o que a sociedade exigia”. Enfatizando 
a diferença entre o bem e o mal e os julgamentos do contexto político da época. 
(GREGORIN FILHO, 2009)  

De acordo com Cademartori (1987, p. 40) desde que os escritores franceses 
começaram a produzir literatura infantil quem tinha acesso a este conteúdo eram as 
altas classes sociais. No entanto, os contos eram produzidos a partir de uma mistura 
das duas realidades, partia de temas populares, cotidiano à classe de trabalhadores 
- proletariado, e eram relacionados com características da vida burguesa, logo, ele 
atraia todos os públicos. 

 

O trabalho de Perrault é o de um adaptador. Parte de um tema popular, 
trabalha sobre ele e acresce-o de detalhes que respondem ao gosto da 
classe à qual pretende endereçar seus contos: a burguesia. [..] observem-se 
os seguintes aspectos que não poderiam provir do povo: referências à vida 
na corte, como em A Bela Adormecida; à moda feminina, em Cinderela; ao 
mobiliário, em O Barba Azul. (CADEMARTORI, 1987, p. 36-37) 

Desde Perrault vários outros escritores na Europa como Jean De La 
Fontaine adaptaram as histórias para o público infantil. Destacando-se os irmãos 
Grimm no século XIX com fábulas. Todas as histórias contadas pelos irmãos Grimm 
eram de acordo com o contexto histórico da época, como também as histórias 
elaboradas por Jacob e Wilhelm do Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Gata 
Borralheira, entre outras que representavam as condutas sociais a serem seguidas 
de acordo com a cultura. Por exemplo, como uma menina deve se comportar e quais 
as consequências dessas atitudes, eram demonstradas nessas histórias. De acordo 
com Cunha (2006, p. 23) essas obras estão relacionadas a literatura infantil até os 
dias atuais, porém, sendo adaptadas. 

Já no Brasil, a literatura infantil ganha espaço mais tardiamente, no século 
XX. Monteiro Lobato, pioneiro neste setor, tem sua primeira história publicada em 
1920. O escritor utilizou da literatura infantil para contestar o governo da época, pois 
neste período o Brasil presenciava uma crise política e social. Monteiro era um 
nacionalista2, em seus trabalhos expressava-se contra os tão difundidos movimentos 

                                                 
2  Nacionalismo: Valoriza a sua nação, priorizando o desenvolvimento do país em todos os setores. Considera 
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de valorização da cultura  europeia. Segundo Gregorin Filho (2009, p. 29), além de 
expressar suas ideias de forma contextualizada por meio da literatura infantil de 
modo que não fosse censurado, Monteiro também distribuía seus livros para o 
público menos abastado. Ele foi o primeiro a inaugurar uma editora Brasileira e, com 
algumas parcerias, distribuiu suas histórias para as escolas públicas e privadas sem 
custo pela primeira vez no país (ZILBERMAN, 2019, p. 144).  

A inovação de Monteiro foi adaptar temas complexos, antes só discutidos 
entre adultos por subjugarem a capacidade das crianças de compreensão, ao 
mundo infantil. O objetivo do autor era, por meio de um diálogo acessível, valorizar a 
cultura brasileira e expressar uma crítica a supervalorização da cultura europeia, 
para isto, criou a personagem Emília, observadora, crítica e problematizadora, foi 
utilizada para expressar as ideias inovadoras do autor, além de explorar as diversas 
realidades e problemas sociais (GREGORIN FILHO, 2009). 

Outra inovação na literatura, principalmente no que diz respeito ao público 
infantil, foram as histórias no formato HQ, em quadrinhos, que começaram a 
aparecer em meados dos anos de 1960. Gregorin Filho (2009) pontua que até o 
momento não existia esse modelo de história priorizando imagens, visto que, 
tínhamos uma formação conteudista e voltada para os textos longos e clássicos. 
Este novo formato de literatura passa a interessar aos leitores por suas 
características peculiares, como, exigir interpretação da imagem, uso da criatividade 
e menos apego ao que o autor escreve (GREGORIN FILHO, 2009, p. 37). 

Desde então a literatura infantil passou por dois momentos de mudanças. 
Gregorin Filho (2009) destaca que no primeiro momento as alterações ocorreram 
durante a ditadura militar com a presença de Monteiro Lobato.  Época de grande 
impacto na história do Brasil, pois, a sociedade passa de um regime democrático, 
para um autoritário e com censura, havendo grandes modificações em todos os 
setores da sociedade. Em meio a um período de confronto para sobreviver, 
expresso e compartilhado por vozes de diferentes classes sociais e culturais, 
começa-se a dar-se ouvidos aos sentimentos infantis adequando a literatura para 
crianças, que passa a ter características das artes visuais, mais divertida, no sentido 
de explorar os detalhes através das imagens e conglomerada ao mundo infantil, 
rompendo com os padrões conservadores da classe burguesa.  

Ainda de acordo com o autor, em meados dos anos de 1980 a 1990, fim da 
ditadura militar e processo de redemocratização do país, ocorre o segundo momento 
que definiu a literatura direcionada para crianças no Brasil, denominado período pós-
lobatiano. A criança passa a ser considerada um indivíduo uno, tendo seu 
dialogismo próprio e com forte presença na literatura e perante a sociedade. Tendo 
o apoio e políticas voltadas à área da educação, valorizando a literatura infantil no 
ambiente escolar, reconhecendo que desde a infância a criança já está em 
constante formação, e que as histórias são a base desse desenvolvimento 
(GREGORIN FILHO, 2009). 

Desde então surgiram outros escritores e obras brasileiras destinadas 
especificamente às crianças, como Cecília Meireles, Pedro Bandeira, Tatiany 
Belinky, Chico Buarque, Carlos Queiroz Telles, entre outros que defendem a 
literatura infantil, pois compreendem a sua importância no desenvolvimento infantil.  

 

4- O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

                                                                                                                                                         
seus lucros, produtos e principalmente sua cultura (LESSA, 2008). 
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De acordo com Soares (1998), a alfabetização e letramento estão 
relacionados ao processo de aprendizagem do sistema de escrita e leitura nos anos 
iniciais. A alfabetização consiste no processo de decodificação dos símbolos e a sua 
representação de sons que esses códigos correspondem, enquanto o letramento é o 
que faz o sujeito a internalizar e expressar o significado do que fora escrito e lido, ou 
seja, compreender o sentido e incorporar às vivências no mundo. Desta forma: 

 

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 
alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo 
letrado, indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que 
sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, 
pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais 
de leitura e de escrita. (SOARES 1998, p.39-40). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), afirma que a alfabetização 
deve ocorrer nos primeiros dois anos do Ensino Fundamental I. Acenando a 
alfabetização como um processo que envolve habilidades e práticas relacionadas a 
leitura e escrita, o letramento está imerso nesse processo onde o professor 
proporciona momentos para aluno vivenciar experiências e que tenha contato com o 
sistema de escrita no dia a dia. Conforme: 

 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve 
ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para 
que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e 
ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos (BRASIL, 
2017, p. 59). 

Ainda de acordo com este documento, para que o aluno seja considerado 
alfabetizado é preciso conhecer o alfabeto e as diversas formas das letras, como a 
letra cursiva e imprensa, maiúscula e minúscula e compreender o sistema de escrita 
e leitura. Sendo assim, codificar e decodificar o conjunto de sons e símbolos do 
português do Brasil e dominar a organização sonora de letras, sílabas e palavras. 
(BRASIL, 2017, p. 89-90). 

No que diz respeito aos fundamentos necessários para que o processo de 
alfabetização ocorra, Soares (2009, p. 25) destaca os aspectos psicológicos, 
fonológicos, linguísticos e sociolinguísticos. A partir destes aspectos o aluno 
desenvolve a concepção que os traços formam letras, e que letras são relacionadas 
com sons, de que esses sons formam sílabas, de sílabas formam palavras, de 
palavras formam frases e frases formam um texto.  

Na leitura é importante compreender o que está escrito, se essa ligação 
entre ler e compreender não acontecer o aluno passa a ser considerado apenas 
alfabetizado. De acordo com Bettelheim (1989, p. 22) o indivíduo alfabetizado 
apenas memoriza os símbolos da escrita e seus sons. Sendo assim, não é apontado 
como um aluno ativamente letrado, pois não alcança as informações transmitidas 
através dessa leitura.  

Segundo Soares (2009), o letramento está atrelado não somente a 
capacidade de interpretação das relações e fenômenos cotidianos de cada sujeito, 
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mas também sofre influência das condições sociais, políticas e culturais de cada 
época e de como cada sujeito compreende suas vivências, pois é capaz de 
interpretar, sentir e concluir sobre suas experiências. Logo, está atrelado as 
percepções, sensações e interpretações das informações e experiências do 
cotidiano, ou seja, um processo natural e interminável, isto é, está sempre em 
construção, pois depende do contexto e do momento.  

Por isto, o educador tem o compromisso de auxiliar no processo de 
construção da aquisição da escrita e do ato de ler de modo que o educando 
compreenda as circunstâncias e as situações, o conteúdo e o processo de aprendê-
lo precisam fazer sentido para criança, e que ela não apenas decodifique símbolos, 
mas saiba relacioná-los com as diversas situações cotidianas. Esse processo é 
caracterizado como o alfabetizar letrando, pois engloba habilidade de escrita e 
formação constante. Segundo Bettelheim (1989, p.22) esse período deve acontecer 
nas três primeiras séries, para abranger uma alfabetização e letramento com 
propriedade adequada e com qualidade no processo. 

 

5- A RELAÇÃO DA LITERATURA INFANTIL COM A AQUISIÇÃO DO ATO DE 

ESCREVER E LER 

 

De acordo com o Plano Nacional de Alfabetização (PNA), para aprender a 
ler e escrever é necessário o desenvolvimento de diferentes aspectos, dois desses 
aspectos estão ligados à literatura infantil, sendo um desses o significado de 
palavras e o outro é uso social das mesmas. Na literatura as palavras em conjunto 
resultam em histórias relacionadas ao mundo social infantil, onde os alunos possam 
compreender dando a essas palavras significados (PNA, 2020, p. 26) 

Além disto, o aspecto lúdico das histórias infantis faz com que a criança 
tenha experiências com o sistema alfabético de forma espontânea, sem esforços 
indesejáveis. Esse contato com a literatura infantil é permeado pela fantasia, 
imaginação e criatividade, as crianças compreendem o que é dito por meio de 
contextualizações lúdicas. Essa interação entre as histórias e o mundo real atinge de 
forma direta a alfabetização e o letrar (SILVA, 2016). 

O Plano Nacional de Alfabetização (PNA), também pontua que a leitura tem 
como objetivo levar o indivíduo a compreender o que está registrado, desenvolver 
habilidades conectadas a linguagem do código alfabético e da relação do mundo ao 
redor, é importante na formação das crianças, pois torna sujeitos capazes de 
constituir sua independência e habilidades para entender, compreender e transmitir 
novas informações comunicar-se com o mundo ao seu redor (PNA, 2020, p.28). 

De acordo com Pazeto (2017, p. 138), o processo de alfabetização exige 
várias competências a serem desenvolvidas, como a linguagem oral, a capacidade 
de comunicação e uma breve concepção de leitura e escrita. Considerando, 
primeiramente, a capacidade de decodificar os símbolos, ou seja, compreender a 
modalidade da linguagem escrita. A literatura infantil vem a contribuir no 
desenvolvimento destas aptidões a partir do momento em que ocorre a interação 
entre a escrita e a linguagem oral, ou seja, a criança consegue registrar o que já 
utilizou para interagir com o contexto, o que ouviu e falou, podendo ser mediadas 
pela contação de histórias, pois é um dos recursos lúdicos que podem auxiliar nesta 
interação, por seu caráter didático, simples, interativo, etc. A relação acontece pela 
leitura da escrita de história que é de compreensão da criança, pois é uma 
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linguagem acessível a ela, possibilitando fazer essa concordância de modo 
prazeroso e afetivo, para isso deve-se ter estratégias pedagógicas e recursos. 

Dessa forma Pazeto (2017, p. 144) salienta que, para conceber a linguagem 
não há necessidade, de a criança, primeiramente aprender a ler e a escrever para 
somente depois de atingir um determinado nível de compreensão de o código 
linguístico envolver-se no mundo da escrita. Logo, esse convívio com a leitura e 
escrita podem desenvolver a linguagem oral, e, esse contato já é considerado o 
início do processo de alfabetização. 

Sepúlveda (2017) aponta que, quando se dá início ao processo de 
alfabetização os alunos não têm compreensão do que é a leitura, do ato de ler, e o 
que isto representa. Por vezes, trata-se de uma ação ainda não apresentada e 
praticada, por esse motivo se faz importante possibilitar o manuseio de livros, que a 
criança escute histórias contadas pelo educador, pois este processo de interação 
com as letras, imagens e sons desenvolve habilidades linguísticas, que são 
competências como ler, escrever, escutar, falar, possibilitando que a criança 
compreenda a sua língua nativa e se comunique através dela (SEPÚLVEDA, 2017, 
p.4). 

O Plano Nacional de Alfabetização - PNA, também aponta um importante 
recurso para estimular ás crianças a se vincularem a leitura, que é a prática de 
leitura de histórias em voz alta realizada por um adulto, ao escutar, além do estímulo 
da voz, dos recursos lúdicos e atrativos da contação, a criança expande o 
vocabulário, desenvolvendo o domínio da linguagem oral e obtendo consciência 
sobre os padrões de palavras. Além disto, quando a criança é estimulada a ler, o 
educador consegue verificar as dificuldades encontradas pelo aluno na fluência da 
linguagem nesse processo (PNA, 2020, p.23). Este processo de familiarização da 
criança com livros, que passa a fazer parte do seu dia a dia, da rotina, facilita no 
momento da alfabetização, pois, quando for citada letra, sílaba ou até mesmo 
palavras, ocorrerá uma associação com algo que a criança já teve contato. Segundo 
Britto (2018, p. 23) a literatura infantil vai tendo significado, ou seja, o mundo da 
escrita terá sentido e importância para ser aprendido. 

Sepúlveda (2017) descreve, em seu trabalho, que é importante e desafiador 
que o alfabetizador englobe o mundo infantil nas práticas pedagógicas, pois a 
literatura infantil faz com que o aluno aprecie e tenha prazer em aprender a ler e 
escrever. Silva (2016) ainda pontua que a intimidade entre a experiência do aluno 
com a literatura infantil e o aluno deve ocorrer de forma prazerosa e relevante, isso é 
possível quando bem apresentada e conduzida. Considerando que nesse processo 
o mediador dessa relação em sala de aula é o educador, que tem como função fazer 
com que o educando tenha gosto e interesse pela leitura (SILVA, p.190).  

Além do auxílio do educador, Freire (1996) nos aponta que para que o 
educando compreenda a importância e tenha interesse em aprender a ler, o assunto 
deve estar relacionado a seu dia a dia, oferecendo a ele significado e relevância em 
suas práticas cotidianas. De acordo com o autor a alfabetização deve estar 
relacionada à visão do mundo do indivíduo, ou seja, acontece através das 
experiências vivenciadas pelo sujeito, como afirma o autor “A leitura do mundo 
precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1996, p.14), pois exige uma compreensão do 
que se trata. Por tanto, a alfabetização deve ser embasada de acordo com a 
realidade e capacidade de compreensão da criança sobre a história contada e/ou 
lida. 

De acordo com Sepúlveda (2017, p. 4) as histórias infantis, ou seja, a 
literatura infantil em seus diferentes gêneros e quando incluída nas práticas 
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pedagógicas resultam em relevantes benefícios para a alfabetização, pois, 
desenvolvem a concentração, raciocínio e curiosidade, sendo assim, são 
concepções necessárias e presentes para alfabetizar um aluno.  

Além do necessário estímulo no contexto escolar, Bettelheim (1989) também 
pontua que as crianças que são estimuladas com leituras pelas famílias durante o 
processo de alfabetização se tornam pessoas letradas, pois o afeto, o cuidado e 
atenção da família no momento de ler, oportunizam momentos valiosos e 
agradáveis, promovendo interesses particulares sobre aquele material e assunto, 
incentivando e proporcionando condições mais prazerosas e estimuladoras para que 
a criança aprecie o momento de leitura (BETTELHEIM 1989). 

Sepúlveda (2017) destaca que o primeiro contato com a leitura e escrita se 
encontra na vida diária da criança, em pequenas situações do cotidiano como 
leituras de rótulos de mercadoria que os pais fazem na presença da criança, e ela 
mesma inicia o processo quando tem contato com os objetos, por isso é tão 
importante e significativo o incentivo dos pais neste processo. A participação da 
criança no momento de leitura de livros como algo que faz parte da rotina, do lazer, 
a família estimulando a compreensão de imagens, escritas de objetos, placas, no dia 
a dia faz com que a leitura seja um ato agradável e satisfatório, resultando 
positivamente na construção de um sujeito alfabetizado e letrado. Contudo, é 
importante destacar que algumas famílias têm mais hábitos de leituras de que outras 
(SEPÚLVEDA, 2017). 

 
6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa nos possibilitou analisar e compreender que a presença da 
literatura infantil, no processo de alfabetização e letramento, é de suma importância 
pois contribui com o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e educacional da 
criança.  No entanto, é necessário que este contato aconteça de forma prazerosa e 
agradável para ser significativa na formação do educando, para que a concentração 
e interesse ocorram de maneira considerável.  

A literatura infantil pode e deve ser estimulada de vários modos, seja no 
ambiente familiar ou na escola, com momentos específicos para leitura. Se possível, 
que ocorram em um lugar e com materiais específicos, além de criativos, para que o 
momento de ler seja prazeroso, ou seja, a experiência literária deve ser lúdica, rica, 
dever chamar a atenção das crianças, deve ser interessante, atrativa, intrigante a fim 
de proporcionar experiências inesquecíveis. 

Nesse processo, todos os adultos envolvidos têm papel fundamental, pois 
para que a criança adquira gosto pela leitura, seja o educador ou alguém da família, 
se tornam mediadores dos primeiros contatos com a leitura e os livros.  

Sendo os educadores responsáveis da cultura escrita com o aluno, 
favorecendo o gosto de ler e escrever formando leitores alfabetizados e letrados. O 
educador deve ter objetivos bem definidos na utilização desse recurso, como 
alfabetizar esse aluno e oportunizar uma visão de mundo através das histórias, que 
são formados a partir das tramas, dos enredos que apresenta as crianças, visões de 
mundo e experiências diversificadas. Trata-se de um momento de despertar a 
curiosidade e inspiração pela leitura e escrita.  

Os pais também podem contribuir de várias formas, entre elas, sendo 
exemplo de leitores de livros e envolvendo seus filhos nessa experiência. Outra 
forma de estabelecer a relação e o gosto pela leitura dentro de casa é proporcionar 
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experiências de leituras nos afazeres do cotidiano, como a exemplo, ler rótulos de 
embalagens, produtos, placas, etc. 

A companhia dos responsáveis na leitura em situações reais concretiza 
positivamente na alfabetização e letramento. Porém, infelizmente há alguns 
entraves, muitos responsáveis por essas crianças não sabem ler e escrever ou não 
tem o hábito de ler e consequentemente acabam influenciando na vida da criança, 
por isso é tão importante ter a literatura infantil na escola. 

A prática de leitura e escrita é uma conquista de grande relevância na vida 
de um indivíduo, pois o torna independente em suas ações tendo em vista que 
praticamente tudo, no mundo atual, envolve leitura, escrita e interpretação crítica. 
Possibilita ao indivíduo maior análise e compreensão de seus direitos, auxiliando, a 
exemplo, não cair em golpes ou que este indivíduo assine algum documento sem 
saber o que contem. A leitura está presente no cotidiano de todos, está presente nas 
situações mais corriqueiras, para se locomover ou embarcar em uma circular, etc. 
Logo, o processo de aquisição da leitura diz respeito também à liberdade e a 
capacidade de fazer valer seus direitos como cidadão. 

Utilizar a literatura infantil na escola é uma oportunidade de entrosamento e 
engajamento do aluno com os estudos em todos os sentidos, pois a demanda exige 
ler as informações, compreendê-las como também praticá-las.  A criança enriquece 
seu vocabulário por meio da leitura, utilizando-o no ambiente escolar como fora dele, 
proporciona-lhe conhecer novas realidades, valores e culturas.  

As análises e resultados apresentados no decorrer deste trabalho, 
evidenciam a importância da inserção da literatura infantil na vida das crianças, com 
estes resultados, podemos afirmar que este trabalho atingiu seus objetivos. 
Procurou-se, evidenciar de todas as formas, a importância da literatura infantil no 
processo de alfabetização e letramento, além de apontar os reais benefícios desta 
prática, destacados pelos autores estudados. Salientamos que, o trabalho é de 
grande relevância para a formação acadêmica, pois proporcionou um 
aprofundamento de análise em leituras sobre práticas pedagógicas no processo de 
alfabetização.   

Não obstante, almeja-se com este estudo, contribuir e incentivar a 
comunidade acadêmica para investir em novas pesquisas referentes à literatura 
infantil. Esta pesquisa tem o intuito de contribuir para as futuras reflexões acerca da 
literatura infantil e auxiliar na melhoria da práxis pedagógica de alfabetização, 
conscientizando o/a leitor da importância da inserção da leitura, do hábito de ler, 
desde a infância até a vida adulta, visto que, como evidenciado aqui, os adultos são 
espelhos para as crianças.  
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A IMPORTÂNCIA DO ENADE NO SISTEMA NACIONAL DE 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Donizeth Aparecido dos Santos1  
 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo apresenta uma abordagem do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), prova realizada anualmente com os alunos concluintes dos 
cursos superiores de graduação, seguindo um calendário trienal no qual os cursos 
são divididos em três grupos: Ano I, Ano II e Ano III. Nesse sentido, apresentam-se a 
concepção do Enade, a legislação que lhe deu origem, a sua importância no sistema 
avaliativo do ensino superior e o formato da prova, com o objetivo de mostrar 
algumas de suas especificidades, como, por exemplo, a sua articulação com a 
legislação vigente do ensino superior (diretrizes curriculares dos cursos avaliados e 
legislação sobre os temas transversais, sobretudo direitos humanos, educação 
ambiental e relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira, africana e 
indígena). 
 
Palavras-chave: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; Avaliação do 
ensino superior; Legislação do ensino superior. 
 

ABSTRACT 
 
This article presents an approach of the National Exam of Student Performance 
(Enade), a test held annually with graduating students of undergraduate courses, 
following a three-year calendar in which the courses are divided into three groups: 
Year I, Year II and Year III. In this sense, the concept of Enade, the legislation that 
gave rise to it, its importance in the evaluation system of higher education and the 
format of the test are presented, with the aim of showing some of its specificities, 
such as, for example, its articulation with current higher education legislation 
(curriculum guidelines for the courses evaluated and legislation on cross-cutting 
themes, especially human rights, environmental education and ethnic-racial relations 
and the history of Afro-Brazilian, African and indigenous culture). 
 
Key-words: National Exam of Student Performance; Higher education assessment; 
Higher education legislation 
 

1. INTRODUÇÃO 

O artigo apresenta uma abordagem do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), prova realizada anualmente com os alunos concluintes dos 
cursos superiores de graduação no Brasil, seguindo um calendário trienal no qual os 
cursos são divididos em três grupos: Ano I, Ano II e Ano III. Conforme estabelece o § 
1º do Art. 5º da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004), o Enade tem como objetivo o 
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acompanhamento do processo de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos 
estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento 
às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à 
realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.  

O Enade é componente curricular obrigatório aos cursos de graduação, 
conforme determina a Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, e é um dos 
procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes) e representa cerca de 70% sobre o Conceito Preliminar de Curso 
(CPC), conceito que, numa escala de 1 a 5, mede a qualidade dos cursos superiores 
no Brasil.  

A prova do Enade é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação 
(MEC), segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de coordenação e supervisão do 
Sinaes. Antes da pandemia do novo coronavírus, que provocou a suspensão do 
Enade 2020, a prova era sempre realizada no mês de novembro. 

A abordagem que o artigo apresenta está dividida em três partes:  
1) A concepção do Enade: nesta parte é realizada uma revisão da legislação 

que deu origem ao exame; 
2) A prova do Enade: nesta parte são abordados o formato da prova e a sua 

forma de aplicação;  
3) A importância do Enade no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior: nesta seção são abordadas a relevância do exame e a sua importância 
como componente curricular obrigatório e como elemento de maior peso no cálculo 
do Conceito Preliminar de Curso (CPC). 
 

2. METODOLOGIA 

Os dados qualitativos e quantitativos para a escrita do artigo foram obtidos 
por meio de pesquisa bibliográfica realizada sobre a legislação educacional 
brasileira do ensino superior, sobretudo a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que 
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. A CONCEPÇÃO DO ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é um dos 
procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), que foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 ((DOU 

nº 72, 15/4/2004, Seção 1, p. 3-4). Conforme preceitua o Art. 1º da referida Lei, o 
Sinaes foi instituído “com o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação 
das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996” (BRASIL, 2004, p.3). Nesse sentido, o Sinaes possui 
como uma de suas finalidades a melhoria da qualidade da educação superior. 

Nessa Lei também foi instituída a Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes), órgão colegiado responsável pela coordenação e 
supervisão do Sinaes. 
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Dessa forma, estão no escopo do Sinaes os processos de regulação e 
supervisão da educação superior, realizados por meio dos processos de avaliações 
institucionais de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação 
superior (IES), e dos processos de avaliação de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos de graduação, e avaliação do desempenho 
dos estudantes dos cursos de graduação realizadas por meio do Enade.  Conforme 
estabelece o § 1º do Art. 5º da Lei nº 10.861/2004:   

 
O ENADE

2
 aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes 
da evolução do conhecimento e suas competências para compreender 
temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. (BRASIL, 2004, p. 
3). 

 
Nesse sentido, o Enade tem como objetivo o acompanhamento do processo 

de aprendizagem e do desempenho acadêmico dos estudantes, tanto em relação 
aos conhecimentos específicos dos cursos superiores, previstos nas diretrizes 
curriculares (DCN), quanto em relação aos conhecimentos de formação geral, 
importantes para uma formação ampla, holística, ética e humanista, que ultrapassa 
uma formação puramente técnica, especializada na área específica do curso.  

Também ficou estabelecido, conforme o Art. 5º, nos § 2º a 11, que o Enade 
seria um componente curricular obrigatório aplicado de forma trienal aos alunos 
ingressantes e concluintes dos cursos, acompanhado de um questionário 
socioeconômico, e que a responsabilidade da inscrição dos estudantes habilitados 
seria da instituição de ensino superior, cabendo penalidade à instituição a não 
inscrição do aluno: 

 
§ 2º O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de 
procedimentos amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao 
final do primeiro e do último ano de curso.  
§ 3º A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de 
cada curso de graduação será trienal.  
§ 4º A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a 
levantar o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus 
resultados.  
§ 5º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 
graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua 
situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva 
participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da 
Educação, na forma estabelecida em regulamento. 
§ 7º A não-inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, nos 
prazos estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das 
sanções previstas no § 2º do art. 10, sem prejuízo do disposto no art. 12 
desta Lei.  
§ 8º A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE será 
expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) 
níveis, tomando por base padrões mínimos estabelecidos por especialistas 
das diferentes áreas do conhecimento.  
§ 9º Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação 
nominal do resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele 
exclusivamente fornecido em documento específico, emitido pelo INEP.  

                                                 
2
 Nas citações diretas é respeitada a forma como as palavras Enade, Inep, Sinaes, Conaes e Seres 

foram grafadas no documento citado. 
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§ 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da 
Educação concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio 
específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar, 
destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos, em nível 
de graduação ou de pós-graduação, conforme estabelecido em 
regulamento.  
§ 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do 
SINAES, será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da 
Educação determinar anualmente os cursos de graduação a cujos 
estudantes será aplicado. (BRASIL, 2004, p. 3-4). 

 
Após a publicação da Lei nº 10.861/2004, foi publicada a Portaria Normativa 

nº 2.051, de 9 de julho de 2004 (DOU nº 131, 12/7/2004, Seção 1, p. 124), que 
regulamentou os procedimentos de avaliação do Sinaes. Nessa Portaria ficou 
estabelecido que o Enade seria realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC), segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Conaes), órgão colegiado de coordenação e 
supervisão do Sinaes; e também que o exame seria desenvolvido com o apoio 
técnico de Comissões Assessoras de Avaliação de Áreas e Comissão Assessora de 
Avaliação da Formação Geral. Essas comissões, compostas por especialistas de 
notório saber, atuantes na área, seriam responsáveis pela determinação das 
competências, conhecimentos, saberes e habilidades a serem avaliadas e todas as 
especificações necessárias à elaboração da prova a ser aplicada pelo Enade.   

Ainda em julho de 2004, foi publicada a Portaria Normativa nº 107, de 22 de 
julho de 2004 (DOU nº 141, 23/7/2004, Seção 1, p. 24), que regulamentou a 
aplicação do Enade, estabelecendo a divisão dos cursos superiores de graduação 
em três ciclos que seriam avaliados numa periodicidade trienal, sendo de 
responsabilidade do Inep, conforme determina o Art. 5º,  estabelecer a cada ano o 
calendário de atividades do Enade, devendo as IES cumprirem, rigorosamente, os 
prazos determinados pela autarquia. Nesse sentido, a referida Portaria estabelece 
nos seus Art. 1º e 2º que: 

 
Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte 
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), será aplicado a uma amostra de estudantes de cada curso, nas 
áreas selecionadas a cada ano, garantida uma nova aplicação em tais 
áreas em um prazo máximo de três anos. 
Art. 2º Para a inscrição no ENADE, estarão habilitados os estudantes das 
áreas selecionadas, sendo considerados como estudantes do final do 
primeiro ano, aqueles que tiverem concluído, até a data inicial do período de 
inscrição, entre 7% a 22% (inclusive) da carga horária mínima do currículo 
do curso da Instituição de Educação Superior (IES), e como estudantes do 
final do último ano do curso, aqueles que tiverem concluído, até a data 
inicial do período de inscrição, pelo menos 80% da carga horária mínima do 
currículo do curso da IES. 
Parágrafo único. Considerando as diferentes opções de arranjos na 
disposição curricular, todo estudante na condição de possível concluinte no 
ano da realização do Exame será considerado estudante habilitado do final 
do último ano, devendo ser inscrito no ENADE. (BRASIL, 2004, p. 24). 

 
Os três ciclos nos quais os cursos de graduação foram divididos para a 

realização do Enade foram denominados de grupo verde, grupo azul e grupo 
vermelho: 
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Grupo Verde (Ano I): cursos de bacharelados nas áreas de Saúde, Agrárias e 
áreas afins; cursos superiores de tecnologia dos eixos tecnológicos: Ambiente e 
Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança; 

Grupo Azul (Ano II): cursos de bacharelados nas áreas de Ciências Exatas e 
áreas afins. Cursos de licenciaturas; e cursos superiores de tecnologia dos eixos 
tecnológicos: Controle e Processos Industriais, Informação e Comunicação, 
Infraestrutura e Produção Industrial; 

Grupo Vermelho (Ano III): cursos de bacharelados nas áreas de Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins; e cursos superiores de 
tecnologia dos eixos tecnológicos: Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade 

e Lazer e Produção Cultural e Design. 
Em 2011, houve a primeira alteração significativa no Enade. O § 2º do Art. 5º 

de Lei nº. 10.861/2004, dispunha que o Enade seria “aplicado periodicamente, 
admitida a utilização de procedimentos amostrais, aos alunos de todos os cursos de 
graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso (BRASIL, 2004, p. 3), ou 
seja, seria aplicado aos alunos ingressantes e concluintes do ciclo. Mas a Portaria 
Normativa nº. 8, de 15 de abril de 2011 (DOU nº 74, 18/4/2011, Seção 1, p. 15), 
conforme estabelece no seu Art. 5º, § 6º, dispensou os alunos ingressantes da 
obrigatoriedade da realização da prova:  

 
§ 6º Nos termos do art. 5º, § 5º da Lei nº. 10.861/2004 e, em consonância 
com o art. 33-F da Portaria Normativa nº. 40/2007, em sua atual redação, os 
estudantes ingressantes inscritos nos termos deste artigo serão 
dispensados da prova a ser aplicada em 2011 e sua situação de 
regularidade será atestada por meio de relatório específico a ser emitido 
pelo INEP. (BRASIL, 2011, p. 15). 
 

Dessa forma, a partir do Enade 2011 todos os alunos ingressantes devem 
ser, obrigatoriamente, inscritos por suas IES, mas são dispensados da realização da 
prova, tendo sua regularidade atestada pelo Inep. 

Em 2017 houve uma nova alteração significativa no Enade, envolvendo a 
divisão dos grupos, com os cursos das áreas de Engenharia e Arquitetura e 
Urbanismo passando do 2º ciclo para o 1º ciclo, ficando a nova divisão em Ano I, 
Ano II e Ano III, conforme determinou a Portaria Normativa nº 19, de 13 de 
dezembro de 2017 (DOU nº 240, 15/12/2017, Seção 1, p. 23-26), em seu Art. 42: 

 
Art. 42. O Enade será realizado todos os anos, em conformidade com o 
ciclo avaliativo trienal, considerando a seguinte referência:  
I - Ano I:  
a) Bacharelados nas áreas de Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins;  
b) Bacharelados nas áreas de Engenharia;  
c) Bacharelados na área de Arquitetura e Urbanismo;  
d) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, 
Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e Segurança;  
II - Ano II:  
a) Bacharelados nas áreas de Computação e áreas afins;  
b) Áreas de avaliação com habilitação em Bacharelado e Licenciatura;  
c) Áreas de avaliação com habilitação em Licenciatura;  
d) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Controle e Processos 
Industriais, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Industrial;  
III - Ano III:  
a) Bacharelados nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Humanas e áreas afins; e  
b) Cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de Gestão e Negócios, Apoio 
Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. 
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Parágrafo único. Compete à Daes apresentar à CONAES a relação das 
áreas de avaliação que compõem o calendário anual de provas do Enade, 
considerando critérios como a abrangência da oferta e a quantidade de 
estudantes matriculados, com base no ciclo avaliativo trienal, sendo 
facultado à CONAES complementar ou alterar a referida relação. (BRASIL, 
2017, p. 25-26). 

 
No início de 2020, a Portaria Normativa nº 14, de 3 de janeiro de 2020 (DOU, 

06/01/2020, Seção 1, p. 17), que estabeleceu o regulamento da edição 2020 do 
Enade, remanejou o curso de bacharelado em Educação Física do Ano I para o Ano 
II, fato que gerou uma situação inédita: pela primeira vez um curso passaria pelo 
exame em dois anos consecutivos, pois os alunos concluintes do curso de 
bacharelado em Educação Física em 2019 fizeram o Enade e os concluintes de 
2020 fariam também. 

Mas, em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas 
presenciais estão sendo substituídas por aulas remotas, realizadas por meio virtual, 
e em consequência disso o Enade 2020 foi adiado e deverá ser realizado em 2021, 
ainda sem data definida.  
 
3.2. A PROVA DO ENADE 

A prova do Enade é composta por 40 questões, distribuídas da seguinte 
forma: 

Parte I (10 questões) – Formação Geral - são oito questões objetivas e duas 
discursivas. As questões envolvem situações-problema e estudos de caso, balizadas 
pelos princípios dos direitos humanos, conforme estabelece a Resolução nº 1, de 30 

de maio de 2012 (DOU, 31/05/2012, Seção 1, p. 48), fundamentada pelo Parecer 
CNE/CP n° 8, de 06 de março de 2012. São contempladas nas questões de 
Formação Geral também as temáticas de educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, nos termos da 
Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 ((DOU, 23/12/1996, Seção 1, p. 

27839) com a redação dada pela Lei nº 10.639/2003, de 09 de janeiro de 2003 
(DOU, 10/01/2003, Seção 1, p.1) e Lei n° 11.645/2008, de 10 de março de 2008 
(DOU, 12/03/2008, Seção 1, p.1), e da Resolução CNE/CP n° 1/2004, de 17 de 
junho de 2004 (DOU, 22/06/2004, Seção 1, p.11), fundamentada no Parecer 
CNE/CP nº 3/2004; e educação ambiental, conforme dispõe a Lei nº 9.795, de 27 
de abril de 1999 (DOU, 28/04/199, Seção 1, p.1), Decreto nº 4.281 de 25 de junho 
de 2002 (DOU, 26/06/2002, Seção 1, p.13) e  Resolução nº 2, de 15 de junho de 

2012 (DOU, 18/06/2012, Seção 1, p.70). 
Parte II (30 questões) – Componente Específico - são 27 questões objetivas e 

três discursivas, envolvendo situações-problema e estudos de caso. As questões 
tratam dos conteúdos específicos de cada curso, conforme as diretrizes curriculares 
nacionais (DCN) dos respectivos cursos, e buscam verificar o domínio da área, 
aferindo os desempenhos em relação às habilidades e às competências 
desenvolvidas ao longo de sua formação na graduação. 

Em relação aos pesos dos componentes da Formação Geral e do 
Componente Específico, eles são distribuídos da seguinte forma: 

- Formação Geral: 25%; 
- Componente Específico: 75%. 
As provas do Enade são aplicadas por instituição ou consórcio de instituições 

contratadas pelo Inep, que comprovem capacidade técnica em aplicação e 
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avaliação, segundo o modelo proposto para o exame, e que atendam aos requisitos 
estabelecidos para o exame. Todo o material de aplicação de provas, inclusive 
cartão de resposta das questões objetivas e folha de respostas das questões 
discursivas, é armazenado por período de seis anos, haja vista a periodicidade 
trienal do exame estabelecida pela legislação vigente. 

Os estudantes que participam da prova devem apresentar-se no local definido 
pelo Inep, às 12h15mim (horário oficial de Brasília) do dia marcado, para localizar a 
sala, assinar a lista de presença e cumprir outras formalidades, munidos de 
documento oficial de identificação (com fotografia). 

A prova tem início às 13h (horário oficial de Brasília) e não é permitida a 
entrada no local da prova após esse horário. A participação no Enade é atestada a 
partir da assinatura do estudante na lista de presença de sala e no cartão de 
respostas às questões objetivas da prova. Deixar o local de prova sem o 
cumprimento das formalidades de identificação e registro de presença pode 
comprometer a regularidade junto ao Enade. 

O acesso ao local de prova e opção de impressão do Cartão de Informação 
do Estudante é atividade sequenciada ao preenchimento do Questionário do 
Estudante, exclusivamente por meio da página da Internet http://www.inep.gov.br, 
durante o período previsto no Manual do Enade. 

A impressão do Cartão de Informação do Estudante não é requisito 
imprescindível à participação na prova, porém o estudante deve comparecer, no 
local, dia e horário especificados, munido de documento oficial de identificação (com 
fotografia). Não será admitido acesso à prova em local diferente daquele 
determinado pelo Inep. 

O Cartão de Informação do Estudante contém instruções para a correção de 
dados pessoais. Nessa ocasião, o estudante deverá ler as instruções, preencher o 
formulário com as eventuais correções cadastrais e apresentá-lo ao fiscal da prova, 
no dia e local determinado para o Exame. Os fiscais de prova também poderão 
fornecer o instrumento apropriado à correção de dados pessoais, caso seja 
necessário.  
 

3.3. A IMPORTÂNCIA DO ENADE NO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O Enade é muito importante, tanto para os alunos quanto para os cursos e 
instituições de ensino superior (IES), por duas razões: é componente curricular 
obrigatório aos cursos de graduação, conforme determina a Lei nº. 10.861, de 14 de 
abril de 2004, e é um dos procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), como indicador de qualidade dos cursos 
de graduação,  e representa cerca de 70%3 sobre o Conceito Preliminar de Curso 
(CPC), conceito que, numa escala de 1 a 5, mede a qualidade dos cursos superiores 
no Brasil. Os outros 30% são oriundos dos chamados insumos, informações sobre 
corpo docente e infraestrutura física e tecnológica informadas pelas IES no Censo 

                                                 
3
 Desempenho dos estudantes na prova do Enade (Nota dos concluintes): 20%; Valor agregado pelo 

processo formativo oferecido pelo curso - Nota do Indicador de Diferença entre os Desempenhos 
Observado e Esperado  - NIDD (IDD é a diferença entre o desempenho dos concluintes no Enade e 
seu desempenho no Enem): 35%; Percepção discente sobre as condições do processo formativo 
(obtida a partir do questionário do estudante): 15%.  
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da Educação Superior, realizado anualmente no primeiro semestre. Por sua vez, o 
CPC de um curso vai impactar diretamente no cálculo do Índice Geral de Cursos 
(IGC) da IES, que é calculado pela soma de todos os CPCs da instituição. 

Dessa forma, segundo dispõe a Nota Técnica nº 5/2020/CGCQES/DAES, de 
09 de julho de 2020, o Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os 
cursos de graduação a partir dos resultados obtidos pelos estudantes no Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), sendo que esse indicador 
expressa uma medida relativa do desempenho médio dos estudantes de um curso 
com relação ao desempenho médio da área de avaliação a qual ele pertence. 

Conforme consta no Despacho MEC nº 64, de 11 de maio de 2020 (DOU, 
14/05/2020, Seção 1, p.44): 

 
O indicador de qualidade para os cursos, calculado pelo INEP com base nos 
resultados do ENADE e demais insumos constantes das bases de dados do 
MEC, segundo metodologia própria, aprovada pela CONAES, atendidos os 
parâmetros da Lei nº 10.861, de 2004, é o Conceito Preliminar de Curso 
(CPC), instituído pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008. 
(BRASIL, 2020, p.44). 
 

A responsabilidade pela inscrição do aluno, ingressante ou concluinte, 
habilitado ao Enade é da instituição de ensino superior, cabendo penalidade a não 
inscrição, conforme determina o § 7 do Art. 5º da Lei nº 10.861/2004: “§ 7º A não-
inscrição de alunos habilitados para participação no Enade, nos prazos estipulados 
pelo Inep, sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no § 2º do art. 10, 
sem prejuízo do disposto no art. 12 desta Lei (BRASIL, 2004, p. 2).  

Caso o aluno não faça a prova ou não responda ao questionário do 
estudante, ficará irregular junto ao Ministério da Educação (MEC), de forma a não 
poder colar grau e obter o diploma de graduação, pois a existência de irregularidade 
perante o Enade impossibilita a colação de grau do estudante, em decorrência da 
não conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente curricular 
obrigatório, conforme previsto no §5º do art. 5º da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 
2004. Nesse caso, o aluno só poderá fazê-lo se comprovar perante o MEC, com 
justificativa e documentação comprobatória anexada, que ficou impossibilitado de 
comparecer à realização da prova por motivo previsto no Manual do Enade, 
conforme determina o § 5 do Art. 5º da Lei nº 10.861/2004: 

 
§ 5º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 
graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua 
situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva 
participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da 
Educação, na forma estabelecida em regulamento. (BRASIL, 2004, p. 3). 

 
Caso o aluno não tenha justificativa passível de dispensa, deverá aguardar 

até o ano seguinte quando o MEC fará automaticamente a sua regularização de 
ofício, por ato do Inep. 

Em relação à IES, como Enade representa 70% sobre o CPC, um mau 
desempenho de uma turma no exame pode significar a não renovação automática 
de reconhecimento do curso, pois os cursos que obtêm conceito igual ou superior a 
3 têm seus reconhecimentos automaticamente renovados. Quando um curso obtém 
conceito insatisfatório (conceitos 1 e 2), deve passar por avaliação in loco para poder 
ter seu reconhecimento renovado. Em casos mais críticos, como a reincidência de 
conceitos insatisfatórios, a IES e o curso podem ser penalizados com a suspensão 
da entrada de alunos e, em casos mais graves, a extinção do curso. 
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Conforme consta no Despacho MEC nº 64, 11 de maio de 2020, o último 
documento divulgado pelo MEC com as orientações para os cursos com conceito 
insatisfatório4: 

 
Grupo 1 - Cursos já reconhecidos que tenham obtido resultados 
insatisfatórios reiterados no ciclo de avaliação do SINAES, evidenciados 
pela obtenção de CPC < 3 referente aos anos de 2015 e 2018:  
- O processo de renovação de reconhecimento será aberto, de ofício, pelo 
Ministério da Educação, e a SERES/MEC notificará a IES para que se 
manifeste sobre proposta de Protocolo de Compromisso. A IES terá 60 
(sessenta) dias para manifestar seu aceite ou não ao Protocolo.  
Caso concorde com a proposta de Protocolo de Compromisso, a IES 
deverá, então, apresentar Plano de Melhorias, o qual será utilizado como 
parâmetro para nova avaliação. A IES deverá, também, apontar os 
membros da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de 
Compromisso, bem como o prazo que julga necessário para a concretização 
das ações de melhoria pactuadas para o curso.  
Iniciam-se, então, as fases de inserção dos Relatórios Parciais, quando 
necessários, e de Termo de Cumprimento de Protocolo de Compromisso. 
Esta última permanecerá aberta pelo prazo estipulado pela IES quando do 
preenchimento do protocolo de compromisso. A inserção do termo de 
cumprimento do Protocolo de Compromisso, em sua aba específica no 
processo e-MEC, é indispensável para que a IES possa solicitar a visita de 
avaliação de cumprimento do protocolo. 
- Uma vez inserido o termo de cumprimento de protocolo e solicitada a 
avaliação pela IES, o processo seguirá para realização de avaliação in loco, 
com a finalidade de verificar o cumprimento das medidas de saneamento 
pactuadas. 
- Após a fase de avaliação, o processo seguirá para Parecer Final, momento 
em que a SERES, analisando os elementos que compõem a instrução 
processual, decidirá acerca do pedido de renovação de reconhecimento. 
- Obtido conceito insatisfatório na avaliação in loco, ou quando da não 
concordância com a Proposta de Protocolo de Compromisso, o processo 
seguirá para Parecer Final, momento em que será analisada a pertinência 
de se instaurar processo administrativo para aplicação ao curso das 
penalidades previstas no art. 10, §2º, da Lei nº 10.861/2004, e no art. 73 do 
Decreto nº 9.235/2017. 
Grupo 2 - Cursos já reconhecidos que tenham obtido resultado insatisfatório 
(CPC < 3) no CPC do ano referência 2018:  
O processo de renovação de reconhecimento será aberto, de ofício, pelo 
Ministério da Educação, e a SERES/MEC notificará a IES -Instituição de 
Educação Superior para que instrua o pedido de renovação de 
reconhecimento.  
O processo se iniciará na fase de Despacho Saneador, de onde seguirá, 
obrigatoriamente, para a avaliação in loco junto ao INEP.  
Após a fase de avaliação, o processo seguirá para Parecer Final, momento 
em que a SERES, analisando os elementos que compõem a instrução 
processual, decidirá acerca do pedido de renovação de reconhecimento. 
Obtido conceito insatisfatório na avaliação in loco, a Secretaria poderá 
determinar a celebração de Protocolo de Compromisso, na forma dos arts. 
53 a 56 do Decreto n° 9.235/2017. 
Sendo sugerida a celebração de Protocolo de Compromisso, o processo 
seguirá o fluxo descrito no Grupo 1. (BRASIL, 2020, p. 44). 
 

Desse modo, são muitas as complicações e penalidades aplicadas às IES e 
aos seus cursos cujos CPCs no ciclo avaliativo tenham sido insatisfatórios, muito em 

                                                 
4
 O Despacho referente aos cursos que passaram pelo ENADE em 2019 não foi publicado até o 

momento da escrita deste texto. 
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razão de um mau desempenho no Enade, pois, conforme já mencionado, o exame é 
responsável pelo maior peso na composição do CPC, podendo, assim, tanto elevar o 
CPC de curso quanto puxá-lo para baixo, levando-o passar por avaliação de 
renovação de reconhecimento e celebração de Protocolo de Compromisso, e caso 
esses procedimentos de avaliação e vistoria não obtenham resultados satisfatórios a 
Seres pode, em seu Parecer Final, indeferir o reconhecimento do curso, levando-o à 
extinção.  

Caso a IES tenha vários cursos com desempenho insatisfatório, isso pode 
impactar negativamente o seu Índice Geral de Cursos (IGC), que, conforme já 
informado, é calculado pela soma de todos os CPCs de todos os cursos da 
instituição. E isso pode implicar também em penalidade para IES, tais como 
avaliação de recredenciamento institucional e processo de supervisão. 
 
 
4. CONCLUSÃO 

Pelas razões expostas no decorrer deste artigo, principalmente no item 3.3, 
fica evidente a importância do Enade para alunos, cursos e instituições de ensino 
superior, como componente curricular obrigatório e indicador de qualidade dos 
cursos superiores no Brasil. 

O bom desempenho dos alunos de um curso no Enade eleva o seu CPC, 
evidenciando que o curso ofertado é de boa qualidade e segue as disposições das 
DCN e demais legislação do ensino superior, fato que também é um ganho para o 
aluno, pois isso representa uma boa formação universitária, pois os conteúdos 
abordados no exame estão em plena consonância com as DCN dos cursos 
avaliados, em relação ao perfil do egresso e suas competências e habilidades, bem 
como com a legislação brasileira sobre direitos humanos, educação ambiental, e 
relações étnico-raciais e história das culturas afro-brasileiras, africana e indígena, o 
que garante uma formação holística, ética e humanista ao egresso. E para as IES, 
quanto mais cursos bem avaliados no Enade, com CPCs satisfatórios, maior a 
qualidade do ensino ofertado por ela.  

O contrário é prejuízo para todos os atores do processo. Para os alunos, a 
não realização da prova do Enade impossibilita a colação de grau e a obtenção do 
diploma, pois implica em irregularidade junto ao MEC em decorrência da não 
conclusão do curso, por ausência de cumprimento de componente curricular 
obrigatório, implicando também em prejuízo ao curso e a IES, pois diminui a 
possibilidade de um bom desempenho geral da turma, que pode levar a um CPC 
insatisfatório.  

E quando a participação tem como resultado um desempenho insatisfatório 
dos alunos, a penalidade é aplicada ao curso e à IES que o oferta, implicando em 
avaliações de renovação de reconhecimento e celebração de Protocolo de 
Compromisso, que podem levar à extinção de curso, caso os termos  do Protocolo 
de Compromisso não sejam cumpridos satisfatoriamente. Mas também isso 
representa um prejuízo pedagógico/educacional para o aluno, pois pode significar 
que ele não teve uma boa formação universitária, que não adquiriu no decorrer de 
sua formação as competências e habilidades contempladas no perfil do egresso que 
consta na DCN de seu curso. 

Desse modo, é de suma importância que alunos, cursos e instituições de 
ensino superior deem atenção e valor ao Enade, porque o exame simplesmente 
avalia se os estudantes estão sendo formados com o perfil de formação previsto na 
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sua DCN, e assim um bom desempenho no exame significa que o curso tem boa 
qualidade e que os estudantes tiveram boa formação. 
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RESUMO 
O presente artigo tem por finalidade apresentar o relato de experiência da 
elaboração e implementação da proposta de Oficina de Aprendizagem de Contação 
de Histórias no tempo de pandemia, conduzido pelas acadêmicas do curso de 
Pedagogia da FATEB- Faculdade de Telêmaco Borba-PR, sob a orientação da 
professora da disciplina de Literatura Infanto-Juvenil e a formação do leitor. As 
Oficinas foram planejadas e organizadas de forma colaborativa e, desenvolvidas via 
Plataforma Zoom, nos meses de abril e maio do ano de 2020. Para tanto, realizou-se 
um estudo, por meio de uma pesquisa qualitativa, sobre a importância e os 
benefícios do momento de contação de histórias para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças, bem como para formação do leitor. Investigou-se as 
possíveis intervenções no intuito de contribuir para estrutura e organização nesse 
processo, sendo que para esta etapa utilizou-se de leitura de artigos, acesso a 
vídeos que contribuíram para o aperfeiçoamento do conhecimento construído sobre 
as temáticas mencionadas e, a partir dessa ação, foi delineada a implementação das 
Oficinas. Como aporte teórico para a Metodologia, fundamentou-se em autores 
como Bogdan e Biklein (1994) e Minayo (2007). Os momentos de interação, de 
construção contribuíram para promover experiências múltiplas às crianças e também 
o desenvolvimento de habilidades e competências das estudantes do curso de 
Pedagogia. A partir desta experiência, foi possível reafirmar a importância de 
estimular os futuros profissionais da educação, na busca por alternativas com intuito 
de inovar e redirecionar a prática educativa, favorecendo assim a aprendizagem 
significativa e contextualizada. 
Palavras-chave: Oficinas de Aprendizagem; Contação de Histórias; Relato de 
experiência. 
 

ABSTRACT 
The purpose of this article is to present the experience report of the elaboration and 
implementation of the proposal for a Storytelling Learning Workshop in the time of 
pandemic, conducted by the students of the Pedagogy course of FATEB- Faculty of 
Telêmaco Borba-PR, under the guidance the teacher of the subject of Children and 
Youth Literature and the formation of the reader. The Workshops were planned and 
organized in a collaborative way, and developed via the Zoom Platform, in the 
months of April and May of the year 2020. Therefore, a study was carried out, 

                                                
1
 Docente do colegiado de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB, 

edinacruzqueiroz@gmail.com 
2
 Docente do colegiado de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB, 

joseane.piechnicki@escola.pr.gov.br 
3
 Docente do colegiado de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba - FATEB, 

mpkcamargo@gmail.com 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 

outubro de 2020  

 

through a qualitative research, on the importance and benefits of the storytelling 
moment for children's development and learning, as well as for reader training. 
Possible interventions were investigated in order to contribute to structure and 
organization in this process, and for this stage it was used to read articles, access to 
videos that contributed to the improvement of the knowledge built on the mentioned 
themes and, based on that action, the implementation of the Workshops was 
outlined. As a theoretical contribution to the Methodology, it was based on authors 
such as Bogdan and Biklein (1994) and Minayo (2007). The moments of interaction 
and construction contributed to promote multiple experiences for children and also 
the development of skills and competences of students in the Pedagogy course. 
From this experience, it was possible to reaffirm the importance of stimulating future 
education professionals, in the search for alternatives in order to innovate and 
redirect educational practice, thus favoring meaningful and contextualized learning. 
Key-words: Learning Workshops; Storytelling; Experience report. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A literatura infantil pode ser considerada um recurso pedagógico que estimula 

a imaginação, a criatividade, manifesta desejos, expectativas, sentimentos e 
contribui significativamente para o desenvolvimento de habilidades. As narrativas 
dos contos de fadas apresentam um valor significativo na vida das crianças e por 
meio de suas narrativas podem trazer o contexto social infantil. Segundo Bettelheim 
(2009, p.67), “o conto de fadas procede de um modo conforme [...] a criança pensa e 
experimenta o mundo”. 

A Contação de Histórias é uma prática fundamental para os profissionais que 
atuam com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, portanto, um assunto 
indispensável para a formação docente. Deste modo, compreendendo a importante 
contribuição dos momentos de contação de histórias, para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças e vigilantes à formação de futuros profissionais da 
educação, se reconhece a necessidade de uma postura investigativa e reflexiva, por 
parte dos estudantes do curso de Pedagogia da Faculdade de Telêmaco Borba – 
PR, tendo em vista os conteúdos estudados no decorrer do Tema Gerador  
Mediação e Aprendizagem da Linguagem e o contexto de isolamento social.  

Assim, frente ao cenário de novos desafios, medos e incertezas e no intuito 
de contribuir mesmo em meio aos entraves da atual conjuntura, para formação 
destes estudantes, surgiu a ideia para implementação da “Oficina de Aprendizagem 
para Contação de História”, a qual ocorreu via Plataforma Zoom. Assim, partindo 
desse panorama, os estudantes pesquisaram sobre experiências e diferentes formas 
de contação de história para crianças e, por meio de discussões e elaboração de 
planejamento promovemos esses momentos de Contação de Histórias, tendo como 
público alvo crianças de 3 a 10 anos de idade.  

Os momentos de contação de histórias se tornaram experiências múltiplas e 
possibilitaram, por parte dos estudantes, compreender importantes aspectos 
relacionados a ação docente nesse tempo de pandemia, como, a resiliência, o 
reconhecimento e a busca de alternativas para educar em diferentes tempos e 
contextos, a identificação da responsabilidade social enquanto educadores, a 
empatia e as possibilidades de intervenções. Com isso, além de promover um 
momento de formação prática aos estudantes, o projeto possibilitou levar um pouco 
de alegria as crianças que participaram deste projeto, ouvindo e realizando 
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atividades relacionadas às históricas. Os estudantes e as crianças que participaram 
das Oficinas aprenderam a utilizar a Plataforma Zoom, interagiram e ainda, 
receberam orientações sobre os cuidados necessários contra a pandemia de 
COVID-19. Participaram do projeto 27 estudantes do curso de Pedagogia e em torno 
de 50 crianças (considerando os dois momentos propostos). Considera-se, portanto, 
que o projeto foi extremamente relevante e possibilitou o desenvolvimento de 
competências e habilidades tanto para as crianças quanto para prática educativa. 

Este trabalho teve como abordagem metodológica uma pesquisa qualitativa e 
participativa, pautada em autores como Bogdan e Biklein (1994) e Minayo (2007). 
Nessa perspectiva, com a intenção de estruturar esse trabalho, apresentou-se 
inicialmente os procedimentos metodológicos, no intuito de informar os caminhos 
percorridos nesse processo de reflexão, investigação e prática educativa. Na 
sequência, um breve relato sobre a disciplina Literatura Infanto-Juvenil e a formação 
do leitor, seus objetivos, sua estrutura, procedimentos e adaptações. 
 Posteriormente, foi descrito o relato de experiência da Oficina de 
Aprendizagem para contação de histórias, retratando seu percurso e desafios, 
consequentemente, registrou-se a análise dos resultados, elucidados, pelos relatos 
dos estudantes que participaram desse momento e que demonstraram satisfação na 
realização na atividade proposta. 
 
2 METODOLOGIA  
 

Esse trabalho teve como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa, 
tendo como aporte teórico Bogdan e Biklein (1994). Este tipo de pesquisa, de acordo 
com os autores supracitados, busca compreender o processo pelo qual as pessoas 
constroem significados e descrevem em que consistem. Os autores ainda ressaltam 
que este tipo de investigação valoriza o ambiente natural como fonte direta para a 
realização da pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

A autora Minayo (2007) corrobora com os autores mencionados ao inferir que 
este tipo de pesquisa responde a questões particulares, enfoca um nível de 
realidade que não pode ser quantificado e trabalha com um universo de múltiplos 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (2007) deve penetrar no interior 
de suas bordas, o que demanda do pesquisador abertura e flexibilidade para novas 
formulações e para a mobilização dos conhecimentos científicos integrados.  

É importante salientar que os participantes não têm suas funções resumidas a 
delegação de tarefas, pois todos são detentores do conhecimento produzido e 
colaboradores na pesquisa, assim segundo Le Boterf (1984), na pesquisa 
participante a população envolvida objetiva identificar seus problemas, analisá-los e 
buscar as soluções adequadas. Considerando que não há modelo único nem uso 
normativo da pesquisa participante, esta por sua vez, é um instrumento dentro da 
ação popular, o mediador deve estar atento às decisões e às necessidades 
comunitárias, a fim de disponibilizar para a comunidade instrumentos do seu saber e 
de sua profissão (Brandão, 2006). 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 A DISCIPLINA LITERATURA INFANTO-JUVENIL E A FORMAÇÃO DO LEITOR 
 

Literatura infanto-juvenil e a formação do leitor é uma disciplina ofertada no 3º 
Período do curso de Licenciatura de Pedagogia, com carga horária de 40h, que visa 
promover a construção do conhecimento sobre a literatura infanto-juvenil e 
possibilitar reflexões acerca da importância e os benefícios para formação dos 
estudantes em seus aspectos, social e cultural. Objetiva-se também estimular e 
preparar os futuros profissionais para prática de contação de histórias na Educação 
Básica, apresentar subsídios teórico-práticos ao que se refere a literatura em seus 
diferentes contextos e, assim, contribuir para a compreensão e identificação da 
literatura infanto-juvenil e seus elementos. 

A ementa da disciplina Literatura Infanto-Juvenil e a Formação do Leitor 
contempla, o conceito e processo histórico da literatura infantil; A literatura na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais como processo de desenvolvimento; Diálogos 
de linguagens: palavra, imagem, cores, sons e texturas; Contos de Fada na 
Educação Infantil: a necessidade da magia no desenvolvimento da criança: Fantasia 
versus realidade, recuperação, escape e consolo. O valor educacional dos contos de 
fada; Temáticas do cotidiano e questões sociais; Perspectiva lúdico-estética. 
Contação de histórias: a Hora do Conto; A literatura e o leitor: os estágios 
psicológicos da criança: pré-leitor, leitor iniciante, leitor em processo, leitor fluente e 
leitor crítico e, por fim a tecnologia na formação do leitor. 

A proposta de abordagem da disciplina visa desenvolver as habilidades dos 
estudantes, dentre elas, refletir sobre a práxis educativa e as contribuições da 
literatura infanto-juvenil para o desenvolvimento de habilidades, interagir e 
expressar-se com clareza por meio da oralidade e da escrita, ler, interpretar, analisar 
e sintetizar os conteúdos propostos, compreender os processos histórico, social e 
cultural da literatura infanto-juvenil, bem como suas principais características, 
identificar os fenômenos que nortearão a formação acadêmica no decorrer da 
disciplina, estabelecer diálogo entre professor-aluno, aluno-aluno, a fim de 
compartilhar os conhecimentos apreendidos e as experiências vivenciadas, utilizar 
recursos tecnológicos, bem como metodologias inovadoras, no intuito de se tornar 
protagonista no processo de construção de novos saberes.  

Esperava-se, portanto, que no decorrer da disciplina os estudantes 
participassem ativamente do processo de construção do conhecimento, 
demonstrando responsabilidades com os estudos e atividades propostas, 
demonstrasse criatividade na realização das atividades relacionadas a disciplina, 
demonstrando-se também espírito cooperativo tanto em atividades propostas no 
interior da instituição quanto em atividades externas, ter postura ética tanto em 
atividades internas quanto externas, respeitando a opinião dos colegas, 
demonstrando empatia, atitudes de respeito em qualquer situação, ser flexível e 
demonstrar adaptabilidade quando necessário, ser motivado, otimista e 
entusiasmado pelos estudos, ser alegre, ter postura investigativa e reflexiva frente as 
situações vivenciadas, ser assíduo, cumprindo com as responsabilidades da vida 
acadêmica. 

 Neste contexto, por meio das propostas de estudos os acadêmicos do curso 
de Pedagogia foram estimulados, ao longo da disciplina, a compreenderem a 
Literatura Infanto-Juvenil como parte do fazer pedagógico, bem como a identificarem 
a importância dessa ação ser contemplada e planejada com intencionalidade no 
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transcorrer de suas experiências educativas. A disciplina de Literatura Infanto-
Juvenil e a formação do leitor, além de possibilitar a compreensão de conceitos, os 
quais são considerados fundamentais nesse processo, proporcionou atividades 
práticas que favoreceram aos acadêmicos experiências múltiplas e indispensáveis 
para atuação docente, ao que se refere as práticas da literatura, contribuindo assim 
de forma significativa para o desenvolvimento de competências e habilidades. 

Ou seja, o ato de contar histórias instrui, socializa e diverte as crianças. É 
uma ferramenta que desperta o interesse pela leitura, ajuda no desenvolvimento 
psicológico e moral. Abramovich (1997) ressalta a importância de contar histórias 
para crianças, de forma que escutá-las é um precedente para a formação de leitor, 
além de incitar seu imaginário para responder tantas questões existentes no mundo 
da criança. 

Desse modo, considerando o cenário em que estamos inseridos, bem como a 
importância de promover uma aprendizagem significativa e contextualizada ao 
futuros profissionais da educação é que sugerimos desenvolver atividades 
articuladas entre o tema gerador proposto e as disciplinas do semestre, o que 
consequentemente, contribuiu para que as abordagens dos conteúdos fossem 
cuidadosamente planejadas no intuito de desenvolver um trabalho interdisciplinar.  

Esperava-se, portanto, que ao término da disciplina, os estudantes 
compreendessem e identificassem a literatura infanto-juvenil e suas principais 
características, bem como elaborar práticas adequadas, inovadoras e criativas que 
contemplem assuntos abordados na disciplina e, ainda, se reconheçam como 
verdadeiros protagonistas neste processo de construção de saberes. 

No entanto, o panorama histórico, social, educacional neste dado momento, 
exigiu flexibilidade adaptativa, e em meio aos desafios e dissabores desse contexto, 
adequamos as propostas da disciplina ao “novo normal”, como assim é denominado. 
Seguiu-se então para aulas remotas, adaptação da proposta curricular, cada 
indivíduo se preparando emocionalmente, se reinventando, buscando alternativas 
para as mais diversas inquietações e com isso, intensificando as novas ações. 
 
3.2 CONTRIBUIÇÕES DO CURSO DE PEDAGOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
REFLEXÕES, PROPOSTA E DESAFIOS 
 

Em meio ao cenário, em tempos de pandemia de COVID-19, de isolamento 
social, um convite para reflexões e para repensar na responsabilidade social 
enquanto educadores. Entre estudos e discussões, eis que surge uma nova 
proposta para a disciplina de Literatura Infanto-Juvenil e a formação do leitor. Em 
conversas com a coordenadora do curso e, em meio a tantas inquietações, 
questionou-se, qual seria nosso papel frente a esse contexto de pandemia e 
isolamento social? O que fazer enquanto, cidadã, mãe e educadora frente a atual 
conjuntura?  

Partindo dessas inquietações buscou-se atrelar os assuntos abordados por 
meio do tema gerador do curso de Pedagogia da FATEB (Faculdade de Telêmaco 
Borba) e a necessidade social e educativa neste contexto. 

As aulas que antes eram presenciais se tornaram remotas, os alunos eram 
orientados em relação a conteúdos e atividades via Plataforma Zoom, inicialmente 
parecia um entrave, mas depois as possibilidades começaram a surgir e as novas 
práticas se intensificaram.  

Deste modo, seguiu-se em frente com as adequações necessárias, em meios 
aos erros e acertos, mas vislumbrando possibilidades. Para a disciplina de Literatura 
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Infanto-Juvenil e a Formação do Leitor, no roteiro disponível na última aula 
presencial já estava previsto uma proposta para abordagem sobre a Contação de 
Histórias: Hora do conto, assunto esse de suma importância para a prática docente 
na Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

No entanto, vigilantes à atual conjuntura e, concomitantemente preocupados 
com a função de educar em diferentes tempos e contextos, consideramos a 
necessidade de uma postura investigativa e reflexiva, por parte dos estudantes e 
docentes e, com a intenção de contribuir nesse processo, a proposta apresentada na 
última aula presencial teve que ser repensada, e juntamente com os estudantes, 
uma significativa contribuição frente ao cenário com o qual o mundo está 
vivenciando foi idealizada de forma colaborativa. 

Assim, em meio a necessidade de adaptação, reorganizou-se o Plano de 
Aprendizagem da disciplina e por meio de discussões e elaboração de planejamento 
fora implementada a Oficina de Aprendizagem para Contação de História via 
Plataforma Zoom.  Para tanto, os estudantes foram organizados em duplas ou trios 
de trabalho e tiveram como proposta inicial a pesquisa sobre experiências e 
diferentes formas de contação de história para crianças de 3 a 10 anos, ambientes 
que favorecem estes momentos, bem como sugestões de materiais que podem ser 
utilizados e/ou confeccionados para apreciação e encantamento nesse processo. Os 
estudantes foram orientados a levarem em consideração nessa investigação formas 
diferenciadas e atrativas e com intencionalidade, no intuito de contribuírem de forma 
significativa para o desenvolvimento e aprendizagem da criança nesse contexto, 
mas também de reelaborar e reinventar novas maneiras de contribuir nesse 
processo. 

Após as investigações e organização das ideias, os estudantes 
compartilharam os resultados das pesquisas e do planejamento elaborado em uma 
das aulas via Plataforma Zoom. Para elaboração do planejamento seguiram um 
modelo disponível, o qual será descrito a seguir.  
 
3.3 PLANEJAMENTO OFICINA DE APRENDIZAGEM PARA CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIA: DA TEORIA À PRÁTICA 
 

Após a apresentação da proposta da oficina de Aprendizagem para contação 
de histórias, os estudantes receberam orientações para elaboração do 
planejamento. Para tanto, foi disponibilizado um modelo para sistematização de 
ideias. 

Inicialmente deveriam escolher uma história, descrevendo-a e apresentando 
possibilidades de intervenções, na sequência, registro dos objetivos, refletindo sobre 
o que se pretendia para esse momento de contação de história e quais as 
habilidades poderiam estimular. Posteriormente, descreveram os procedimentos 
metodológicos, delineando como iriam desenvolver cada etapa, em seguida o 
registro de como avaliar esse processo, os recursos materiais que pretendiam 
utilizar e, por fim, as referências. 

 Nessa etapa de planejamento os acadêmicos foram orientados a pensar em 
cada detalhe cuidadosamente, organização, materiais e orientações necessárias 
para que essa prática seja implementada de forma eficaz, portanto, reflexões e 
ideias criativas e colaborativas foram indispensáveis nesse processo de construção 
e de informação. 
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  Durante as apresentações dos planejamentos foram acrescentados 
sugestões e apontamentos, tendo em vista que as Oficinas aconteceriam via 
Plataforma Zoom e que em tempo real, deveriam interagir com os participantes. 

Os estudantes ainda foram orientados em relação a utilização da plataforma e 
os cuidados necessários com a organização, tempo, interação, bem como em 
relação ao convite às crianças para participação das Oficinas.  

As crianças que participaram das Oficinas receberam convites via WhatsApp, 
encaminhados pelos estudantes e professoras do Colegiado de Pedagogia, bem 
como pelo setor de comunicação da FATEB (Faculdade de Telêmaco Borba).  

Deste modo, estabeleceu-se um cronograma, o qual foi disponibilizado via 
Portal Unimestre aos estudantes para conhecimento e para que a proposta se 
efetivasse da melhor forma possível, com dedicação, responsabilidade e 
comprometimento e o mais importante com alegria, entusiasmo e com muito carinho 
às crianças, motivo maior e mais importante do nosso trabalho. 
 
3.4 AS OFICINAS DE APRENDIZAGEM DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: UM 
MOMENTO PRIVILEGIADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E 
ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
 

Comprometimento, criatividade, empatia, resiliência, cuidado, organização, 
são palavras que expressam os resultados da proposta para implementação das 
Oficinas de Aprendizagem para Contação de Histórias, via Plataforma Zoom. 
 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 
trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 
tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 
ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 
fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os 
sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida 
real. (RODRIGUES, 2005, p. 4). 

Os estudantes efetivaram este momento, de maneira surpreendente, 
aprenderam a utilizar a Plataforma, se disponibilizaram a treinamentos sugeridos, 
prepararam materiais, cenários, usaram acessórios. Foi um momento de muita 
imaginação e criatividades, desenvolvimento de competências e habilidades, de 
identificação com o curso.  

Após a conclusão das etapas das Oficinas de Aprendizagem para contação 
de histórias, os alunos receberam a proposta de relatarem como foi e o que 
significou para eles esses momentos de oficinas e, ainda foram provocados a 
destacar quais as contribuições dessa prática para a formação acadêmica. A seguir 
alguns recortes desses depoimentos que vem reafirmar a legitimidade desta prática 
e ilustrar o quanto foi importante e trouxe significativas contribuições tanto para as 
crianças participantes, como para os estudantes que identificar os traços da 
docência com essa experiência.  

Promover o contato com a literatura é proporcionar experiências múltiplas de 
construção do conhecimento, desenvolvimento de habilidades e de encantamentos, 
é viajar no mundo da fantasia, deslocando-se em tempos e espaços diferentes. A 
educação é o princípio da vida em sociedade na formação do caráter e 
personalidade de cada indivíduo.  
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De uma forma diferenciada, os estudantes do curso de Pedagogia da FATEB 
(Faculdade de Telêmaco Borba), vivenciaram essa experiência e possibilitaram esse 
contato aos participantes da Oficina de Aprendizagem de Contação de Histórias. 
Foram momentos de superação, de muita criatividade e de reconstrução. De modo 
geral, essa experiência possibilitou satisfação, alegria e contribuiu para o 
desenvolvimento de algumas habilidades.  

Na sequência, serão descritos recortes das respostas dos alunos sobre a 
experiência na Oficina de Aprendizagem de Contação de Histórias, os quais podem 
comprovar a legitimidade e a importância desta intervenção num novo normal para a 
educação brasileira. 

A aluna A, relata que “foi muito significando ao seu aprendizado, que elaborar 
a atividade a tornou uma pessoa melhor, e principalmente em ver as carinhas das 
crianças ao participarem das atividades”. 

A aluna B, observa que “apesar das dificuldades apresentadas no contexto 
atual, aprender diferentes práticas, engrandece o seu currículo escolar, e ao 
incentivar a leitura das crianças, mostra a todos o melhor caminho para uma vida 
melhor”. 

Tais afirmativas são simbolizadas pela observação feita por Bettelheim (2009, 
p.11) quando  

Para que a história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la 
e despertar a sua curiosidade. Contudo, para enriquecer a sua vida, deve 
estimular-lhe a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar 
claras suas emoções; estar em harmonia com suas ansiedades e 
aspirações; reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções para os problemas que a perturbam. (BETTELHEIM, 2009, 
p.11) 

 Com certeza, é o estímulo à leitura é que tornará a criança uma leitora para o 
resto da vida. Ter muitos livros não é obrigatoriedade para que a criança se 
vislumbre com eles, mas há necessidade de atraí-las para o mundo da leitura, 
contagiando a paixão da arte de contar histórias, palavras da Aluna C, quando 
instigada a relatar seu momento durante as atividades. 
 E por fim, a aluna D afirma que “o contar história parte do princípio deste 
olhar, da necessidade de comunicação, da vontade de estar junto a outras pessoas 
e partilhar o sentimento que se move do coração e sai pelo olhar, da história 

oralizada pela palavra. “A escuta de histórias, pela criança, favorece a narração e 
processos de alfabetização e letramento: habilidades metacognitivas, 
consciência metalinguística e desenvolvimento de comportamentos 
alfabetizados”, complementa a aluna E. 
 

Recontar histórias é outra atividade que pode ser desenvolvida pelas 
crianças. Elas podem contar histórias conhecidas com a ajuda do professor, 
reconstruindo o texto original à sua maneira. Para isso podem apoiar-se nas 
ilustrações e na versão lida. Nessas condições, cabe ao professor promover 
situações para que as crianças compreendam as relações entre o que se 
fala o texto escrito e a imagem. O professor lê a história, as crianças 
escutam, observam as gravuras e, frequentemente, depois de algumas 
leituras, já conseguem recontar a história, utilizando algumas expressões e 
palavras ouvidas na voz do professor. Nesse sentido, é importante ler as 
histórias tal qual está escrita, imprimindo ritmo à narrativa e dando à criança 
a ideia de que ler significa atribuir significado ao texto e compreendê-lo 
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(RCNEI, VOL. 3, p.144). 

“Um ponto importante a se ressaltar foi o resultado de uma das estratégias 
adotadas, em que as crianças eram convidadas a participar ativamente da história. 
Foi assim que observamos que elas tiveram interesse pela participação, em estarem 
ativas e envolvidas”, conclui a Aluna A. 

Tais afirmativas apontam para o fato de a literatura infantil ser um gênero 
literário destinado em específico às crianças e conta hoje com diversos recursos, 
como diferentes suportes de texto, ilustrações cada vez mais ricas, grande variedade 
de histórias e temas, entre outros fatores, que podem auxiliar o professor na 
complexa tarefa de formar crianças leitoras. 
 
4 CONCLUSÃO  
 

Ao ter como base a realidade de isolamento social vivenciado nos últimos 
meses, reconhecemos a necessidade de adaptação pessoal, profissional e 
educacional frente aos desafios em que esse cenário nos remete. Assim pensar nos 
canais de colaboração e oferecer espaços educativos, mesmo que de forma 
diferenciada, é de extrema importância para a formação de nossos estudantes, por 
isso buscamos oferecer subsídios teórico-práticos que cooperem, incentivem a 
formação dos futuros profissionais de educação, no intuito de prepará-los para se 
tornarem mais participativos e emancipados com as questões sociais e, 
concomitantemente, contribuam para o desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças de forma significativa e contextualizada. 

Partindo desse pressuposto, reafirmamos, ainda, a necessidade de 
implementar práticas pedagógicas prazerosas e regulares, como contar e ler textos 
dos contos de fadas, para garantir uma relação escolar bem-sucedida, que em meio 
à evolução da sociedade, rodeada por novas tecnologias, os educadores encontram 
diariamente novos desafios na educação e, para superar estas dificuldades, o hábito 
da leitura tem potencializado o desenvolvimento cognitivo; assim como narrativas 
estimulam a criatividade, a oralidade e, ainda, colaboram na formação da 
personalidade de cada indivíduo. 

Portanto, percebe-se que essa prática de contação de histórias, de forma bem 
planejada, contribuiu de forma significativa para a formação docente de cada 
acadêmico envolvido nesse processo, o que possibilitou a construção de saberes 
para prática educativa, além de auxiliar a criança na sua forma de compreender, 
conviver, participar e agir no mundo, possibilitando assim um espaço para o 
conhecimento experiente de como a literatura infantil pode ser viabilizada no mundo 
escolar dentro de uma perspectiva lúdica e prazerosa. 
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EDUCADORES INFANTIS COMO AGENTES DE COMBATE AO 

ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
Guinever Karolay Ferraz1 , Flavia Nunes Flores2  

 
RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo mostrar a importância do educador infantil 
possuir conhecimento dos traços apresentados pelas crianças vítimas de abuso 
sexual. É apresentado a definição do que é o abuso sexual infantil e seus tipos, leis 
que garantem a proteção da criança no Brasil e como ocorreu este processo. Além 
disso, também é mostrado um histórico da visão da infância no decorrer dos séculos 
em diferentes sociedades. Há também dados a respeito do número de casos de 
abuso sexual infantil atualmente, os quais alertam sobre a maior parte dessa 
violência ser cometida por pessoas que têm a confiança da vítima. Por meio de um 
formulário online, preenchido por educadores infantis, foi investigado se na formação 
inicial e continuada destes profissionais o tema abuso sexual infantil foi trabalhado e 
se o conhecimento acerca do mesmo é suficiente para poderem identificar os traços 
da violência e assim realizar uma denúncia. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Abuso sexual infantil, Educador infantil, Conhecimento, 
Traços. 

 

ABSTRACT 
 

The present article has as objective to show the importance of child educator having 
knowledge of the traits presented by the children that are victims of sexual abuse. Is 
presented the definition of child sexual abuse and its types, laws that garantee the 
protection of children in Brazil and how this processes occurred. In addition, 
childhood vision in different societies over the centuries is also shown. There is also 
data on the number of sexual abuse cases presently, which warn that most of this 
violence is commited by people who have the victim’s confidence. Through an online 
form, completed by child educators, was investigated whether initial and continuing 
education of these professionals the child sexual abuse theme was worked on and if 
the knowledgement about it is sufficient to be able to identify the traces of violence 
and thus make a complaint. 
KEY-WORDS: Child sexual abuse, Child educator, Knowledge, Traits. 
 

1 – INTRODUÇÃO 
 

Diariamente, é comum deparar-se com notícias assustadoras sobre violências 
cometidas contra crianças. Entre as mais presentes está a violência sexual, a qual 
pode deixar sequelas e danos irreversíveis no físico e psicológico da vítima. Furniss 
(1993) aponta que as consequências podem variar de acordo com o tipo de abuso, 
grau de proximidade entre a vítima e o abusador e a idade da criança. 
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Atualmente existem leis que deveriam assegurar a proteção da criança e 
adolescente contra quaisquer tipos de violência. É de conhecimento popular que a 
criança é um cidadão, portanto deve ser protegida e ter seus direitos garantidos. 
Fato esse reconhecido na Constituição Brasileira: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (EC no 65/2010) (BRASIL, p. 
132 [2016]) 

      Esse fato é reafirmado no artigo 5 da Lei nº 8.069 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) que destaca: 

 Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

Mesmo que exista a proteção garantida por meio de leis, a Agência Brasil 
(2019) apontou que, diariamente, o Disque 100 recebe quase 50 denúncias de 
possíveis casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes, 
podendo o número ser maior. O Ministério público do Paraná (2019) revelou que em 
média há 6 casos de denúncia de abuso sexual contra crianças e adolescentes por 
dia. 

Para Sanderson (2005, p.17), a violência sexual contra crianças e 
adolescentes é caracterizada como: 

O envolvimento de crianças e adolescentes dependentes em atividades 
sexuais com um adulto ou com qualquer pessoa um pouco mais velha ou 
maior, em que haja uma diferença de idade, de tamanho ou de poder, em 
que a criança é usada como objeto sexual para a gratificação das 
necessidades ou dos desejos, para a qual ela é incapaz de dar um 
consentimento consciente por causa do desequilíbrio no poder, ou de 
qualquer incapacidade mental ou física. Essa definição exclui atividade 
consensual entre colegas. 

Segundo a Secretaria de Educação do Paraná a violência sexual pode ser 
tanto, extrafamiliar quando os abusadores não tem vínculo familiar com a vítima, 
quanto intrafamiliar, quando cometidos por pessoas com vínculos familiares.  

Para Silva (2002) na maioria dos casos os atos de violência com finalidades 
sexuais são praticados por adultos que possuem a confiança da criança. Os 
abusadores utilizam a violência e a sedução para chegar aos seus objetivos que 
podem não ser a consumação de uma relação sexual genital ainda que esta ocorra 
com grande frequência. Além disso, também há práticas de diferentes atos 
libidinosos “como toques, carícias, exibicionismo, etc., que podem não deixar marcas 
físicas, mas que nem por isso, deixam de ser abuso grave devido às consequências 
emocionais para suas vítimas.” Silva (2002, p 35). 
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Embora atualmente os casos de violência sexual infantil tenham visibilidade 
nos meios de comunicação e chocam a sociedade, infelizmente essa violência 
sempre esteve presente no decorrer da história.  

Na Idade Medieval a criança era vista como um adulto em miniatura. Não 
havia o sentimento de infância. A criança não possuía uma educação voltada para 
ela. Suas particularidades não eram respeitadas, portanto era inserida desde cedo 
nas práticas sexuais. “Essa prática familiar de associar as crianças às brincadeiras 
sexuais dos adultos fazia parte do costume da época e não chocava o senso 
comum” (Ariés, 1981, p. 77).  

A criança era exposta a todo tipo de situação ficando vulnerável ao abuso 
sexual. Segundo Ariés aos poucos foi havendo a separação entre adultos e 
crianças. Somente na Idade Moderna surgiu a ideia de cuidado com a criança e o 
sentimento de inocência infantil. 

1.1 - SURGIMENTO DO SENTIMENTO DE INFÂNCIA E A CRIMINALIZAÇÃO DO 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 Na Antiguidade os gregos prestavam pouca atenção na infância como uma 
idade especial. Nenhuma de suas pinturas sobreviveu, mas é improvável que 
houvesse a retratação de crianças. Sabemos que em suas esculturas essa 
preocupação não é presente. Não havia um conceito que definisse a infância. O 
infanticídio era uma prática sem restrições morais (Postman, 1999). 
 Ariés (1981) revela que desde a Antiguidade mulheres e crianças eram 
tratados como seres inferiores. Por não haver um tratamento diferenciado a infância 
era reduzida. O autor expõe, também, que por volta do século XII não havia a 
representação de crianças nas obras de arte da época, pois não havia lugar para a 
infância.  
 Práticas sociais como jogos, ocupações, trabalhos, profissões e armas não 
possuíam idade determinada. As crianças eram vestidas como adultos assim que 
deixavam de usar faixas. O pudor que vigora atualmente não existia. (KOHAN, 2005, 
p. 65) 
 Postman menciona que as crianças não eram retratadas nas pinturas de 
acordo com suas reais características, mas sim como pequenos homens: 
 

E por isso as pinturas coerentemente retratavam as crianças como adultos 
em miniatura, pois logo que as crianças deixavam de usar cueiros, vestiam-
se exatamente como outros homens e mulheres de sua classe social. A 
linguagem dos adultos e crianças também era a mesma. (POSTMAN, 1999, 
p.33).   

 Esse tipo de retratação existia na Idade Média, pois a criança a partir dos sete 
anos era considerada um adulto. Tinha-se a ideia de que ela já sabia se expressar 
verbalmente e compreender o que os adultos diziam. A Igreja Católica considerou 
essa a idade da razão, porque acreditava-se que a partir dessa idade já existia o 
entendimento do certo e errado (Postman, 1999). 
 Postman, salienta que a criança da Idade Média tinha acesso a quase todas 
as formas de comportamento comuns à cultura. Não havia um mundo separado para 
ela. Elas estavam suscetíveis a todo tipo de comportamento e linguagens. Assuntos 
sexuais eram discutidos na frente das crianças. Os adultos não controlavam seus 
impulsos sexuais e os segredos sexuais não eram escondidos dos mais jovens. 
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 “Realmente, na Idade Média era bastante comum os adultos tomarem 
liberdades com os órgãos sexuais das crianças. Para a mentalidade medieval tais 
práticas eram apenas brincadeiras maliciosas” (Postman, 1999, P.31). 
 Atualmente, a prática citada no parágrafo anterior é considerada um crime 
sexual contra vulnerável. Caso a vítima seja menor de 14 anos, a pena prevista 
segundo o Código Penal é: 
 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 
de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência. 
§ 2o (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
 

 Os estudos de Ariés e Postman retratam um fato: com a infância reduzida as 
crianças não passavam pelos estágios do desenvolvimento que vigoram atualmente. 
Assim que possível eram inseridas no mundo adulto, ficando vulnerável a todo tipo 
de abuso e exploração. 
 Na Idade Medieval não havia espaço para a infância. O conceito de vergonha 
era inexistente. A alfabetização não era presente e não havia um conceito de 
educação. A aprendizagem se dava por meio da oralidade e as escolas não 
possuíam critérios de faixa etária (Postman, 1999). 
 O envolvimento emocional, o qual é comum atualmente, não existia, pois a 
taxa de mortalidade era muito alta. Até o final do século XIV as crianças não eram 
mencionadas em legados e testamentos, pois não havia a expectativa de que 
vivessem por muito tempo (Postman, 1999). 
 Durante o período medieval as condições de higiene eram precárias, os 
índices de mortalidade infantil eram altos. A infância era indiferente, conforme 
descrito: 

Pode-se apresentar um argumento contundente para demonstrar que a 
suposta indiferença com relação à infância nos períodos medieval e 
moderno resultou em uma postura insensível com relação à criação de 
filhos. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso 
assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito 
tempo ou esforço em um “pobre animal suspirante”, que tinha tantas 
probabilidades de morrer com pouca idade. (HEYWOOD, 2004, p.87) 

Em seu estudo sobre a infância ao longo da história, Corazza defende que 
nas sociedades pré-modernas ela não existia: 

As crianças são as grandes ausentes da história simplesmente porque, no 
chamado “passado” – da Antiguidade à Idade Média -, não existia este 
objeto discursivo a que chamamos “infância”, nem essa figura social e 
cultural chamada “criança”, já que o dispositivo de infantilidade não operava 
para, especificamente criar o “infantil”... Não é que não existissem seres 
humanos pequenos, gestados, paridos, nascidos, amamentados, crescidos 
– a maioria deles mortos, antes de crescerem-, mas é que a eles não era 
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atribuída a mesma significação social e subjetiva [...] (p. 81).  

 De acordo com Tuchman "de todas as características que diferenciam a Idade 
Média da moderna, nenhuma é tão contundente quanto a falta de interesse pelas 
crianças.” (apud Postman, 1999, p.33) 
 O século XVI foi marcado por intensas mudanças sociais e econômicas. 
Houve a ascensão da burguesia, carregando ideias divergentes do clero e da 
nobreza. “Entre 1500 e 1700 houve uma mudança drástica na maneira como as 
pessoas descreviam o mundo e em todo o seu modo de pensar” (CAPRA, 1982, p. 
49).  
 Ocorreram avanços científicos, mudanças nos hábitos e na higiene. Fatos que 
contribuíram para a redução da mortalidade infantil, conforme citado a seguir: 
 

[...] a idéia de infância surge no contexto histórico e social da modernidade, 
com a redução dos índices de mortalidade infantil graças ao avanço da 
ciência e a mudanças econômicas e sociais. Sabemos que a idéia de 
infância, da maneira como hoje a conhecemos, nasceu no interior das 
classes médias que se formavam no interior da burguesia (KRAMER, p. 87. 
2003).   

O sentimento de infância e a ideia de fragilidade infantil surgiu na Idade 
Moderna. Para Postman, o surgimento da prensa tipográfica em meados do século 
XV causou a separação do mundo adulto e infantil, o qual foi caracterizado pela 
incapacidade que as crianças tinham de realizar leitura conforme descreve: 

A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma 
nova concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por definição, excluiu 
as crianças. E como as crianças foram expulsas do mundo adulto, tornou-se 
necessário encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. Esse 
outro mundo veio a ser conhecido como infância (Postman, 1999, p.  34).  

 

  Diferentemente da Idade Medieval, o mundo dos adultos e das crianças não 
poderia mais ser compartilhado. Após a invenção da prensa tipográfica se tornou 
necessário a preparação para a vida adulta. Os mais jovens precisavam aprender a 
ler e escrever, fato que causou mudanças na educação. 
 Para Postman (1999) após os séculos XVI e XVII reconheceu-se que a 
infância existia e faz parte da ordem natural das coisas. Conforme J.H. Plumb "cada 
vez mais a criança se tornou objeto de respeito, uma criatura especial, de outra 
natureza e com outras necessidades, que precisava estar separada e protegida do 
mundo adulto.” (apud Postman, 1999. P. 51) 
 O historiador Ariés defende que a partir do século XVII o sentimento de 
infância começou a surgir. Essa transição teve cunho religioso e deu origem ao 
movimento de moralização. Esse período foi caracterizado por mudanças na 
educação. Aos poucos a criança começou a ter maior importância: 

(...) a partir do século XVII, se produz uma mudança considerável: começa a 
se desenvolver um sentimento novo com relação à “infância”. A criança 
passa a ser o centro das atenções dentro da instituição familiar. A família 
gradualmente vai organizando-se em torno das crianças, dando-lhes uma 
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importância desconhecida até então: já não se pode perdê-las ou substituí-
las sem grande dor, já não se pode tê-las em seguida, precisasse limitar o 
seu número para poder atendê-las melhor (KOHAN, 2005, p. 66). 

 Durante a Idade Moderna reconheceu-se que a criança necessita de 
tratamento especial. As crianças precisavam passar por uma espécie de quarentena 
antes de integrar o mundo adulto, ou seja, a escola substituiu a aprendizagem oral 
(Heywood, 2004, p.23). 
 Porém, nem todas as crianças viviam a infância devido a condições culturais, 
econômicas e sociais. As crianças de famílias nobres e burguesas começaram a 
usar trajes reservados a sua idade e diferenciado dos adultos. “Esse fato essencial 
aparece logo ao primeiro olhar lançado às numerosas representações de crianças 
do início do século XVII” (Ariés 1981, p.70). 
 Durante a Revolução Industrial as crianças de famílias pobres eram 
exploradas desde cedo devido a mão de obra barata. Führer (2000, p. 21), discorre 
que “Por economia, utilizava-se a força de trabalho de crianças, com até 6 anos de 
idade, que eram submetidas a jornada de 14 ou 15 horas de trabalho.” Nas fábricas 
as crianças e adolescentes sofriam castigos, maus tratos físicos, humilhações e 
abusos. (Costa, 2000). 
 No Brasil, durante o período colonial as crianças não eram vistas como seres 
que possuem direitos e sofriam todo tipo de violência. As primeiras embarcações 
portuguesas lançadas ao mar estavam repletas de crianças, órfãs do rei. As quais 
prestavam serviços durante a viagem e sofriam abusos sexuais dos marujos. Nas 
tempestades eram a primeira carga lançada ao mar. (Azambuja, 2006, p. 4). 
 É possível perceber que o modo como a infância é vista atualmente passou 
por diversas mudanças ao decorrer dos séculos e eram um reflexo dos valores 
vigentes. Hoje, a criança possui seu espaço na sociedade e suas especificidades 
são reconhecidas. “Este percurso (esta história), por outro lado, só foi possível 
porque também se modificaram na sociedade as maneiras de se pensar o que é ser 
criança e a importância que foi dada ao momento específico da infância” (BUJES, 
2001, p.13). 
 Conhecendo culturalmente o contexto do abuso infantil e o desenvolvimento 
da ideia de infância através da história, este trabalho tem como objetivo entender 
qual o papel do educador como um agente de combate ao abuso sexual, bem como 
reconhecer quais são os principais sinais físicos e psicológicos que auxiliam o 
educador a identificar os indícios de um abuso sexual. 
 

1.2 - CRIANÇA CIDADÃ 

Pesquisando o surgimento dos direitos das crianças no Brasil foi identificado 
no site do Ministério Público do Paraná uma linha do tempo sobre os direitos de 
crianças e adolescentes o qual será citada nesta sessão: 
 É citado que no século XVII e XIX, A "Roda dos Expostos" ou "Roda dos 
Rejeitados" foi a primeira forma de assistencialismo infantil. A criança era 
abandonada dentro de um compartimento cilíndrico giratório, o qual girava de fora 
para dentro e ali era criada pela instituição.  
 Na tentativa de tentar conter a violência urbana foi criado o Código Criminal 
da República embasado na Teoria do Discernimento, as crianças que tinham entre 9 
e 14 anos eram punidas de acordo com seu grau de discernimento do delito 
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cometido. Em 5 de Janeiro 1921 a Lei 4.242 tornou imputável jovens menores de 14 
anos. 
 Em 1927 o 1º Código de Menores por meio da Lei de Assistência e Proteção 
aos Menores fixou em 18 anos a idade para jovens serem punidos como adultos e a 
roda dos expostos foi proibida. A partir dos 14 anos menores infratores começaram a 
passar por medidas socio educativas. 
 O Serviço de Assistência a Menores (SAM) foi criado 5 de novembro de 1941 
para atender todo o Brasil. Era responsável por encaminhar “menores abandonados” 
a instituições e os “menores delinquentes” eram internados em colônias correcionais 
e reformatórios. 

Com o golpe de 64, os militares extinguem o SAM e criam a Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem) e também a Política Nacional do Bem-
Estar do Menor (PNBEM), que deveriam coordenar todas as ações na área. A 
infância passou a ser tratada como problema de segurança nacional e deu origem 
às Fundações Estaduais para o Bem-Estar do Menor (Febems) em nível estadual. 

A 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) em 1975 se destinou a 
investigar o problema da criança desassistida no Brasil e contribuiu para a 
elaboração de um novo Código de Menores. Em 1979, é promulgado o 2° Código de 
Menores que trouxe a doutrina da proteção integral presente na concepção futura do 
ECA.  

A Ciranda da Constituinte em 5 de outubro de 1985 marcou a aprovação da 
Emenda Criança (que deu origem aos artigos 227 e 228 da Constituição). Mais de 
20 mil meninos e meninas fizeram uma "Ciranda da Constituinte" em torno do 
Congresso Nacional. 

A partir do encontro de vários segmentos organizados de defesa da criança e 
do adolescente foi criado o Fórum Nacional de Entidades Não-Governamentais de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), em 1º de Março de 
1988. O qual teve papel importante no processo de discussão e elaboração da Nova 
Constituição e do ECA. 

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 citado na página 4 tornou-se 
base para a criação do ECA. Em 13 de Julho de 1990 nasce o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), o qual define que as crianças e adolescentes são sujeitos 
que possuem direitos e deveres. 

Criado em 1997 por organizações não-governamentais que atuam na 
promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes o Disque 100 é destinado a 
receber denúncias de violação dos direitos humanos. Em 2003, o serviço passou a 
ser de responsabilidade do governo federal.  

A Lei nº 13.010/2014 conhecida como “Lei do Menino Bernardo" ou "Lei da 
Palmada", também foi um marco para a garantia de direitos das crianças e 
adolescentes. Essa lei estabelece o direito que crianças e adolescentes possuem de 
receberem cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou 
degradante. 

 
1.3 - A ESCOLA NO COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTIL 

A partir da criação do ECA situações de maus-tratos que envolvem violência 
física, psicológica e sexual, praticados contra a infância e adolescência, devem ser 
comunicados ao Conselho Tutelar. Profissionais da área da saúde e educação 
possuem a obrigação de notificar esses casos, trazendo à tona a violência que 
ficava na clandestinidade. (Azambuja; Ferreira, 2011. p. 19). 
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As autoras discorrem também sobre a maioria dos casos de violência sexual 
infantil serem cometidos dentro de casa:  

Especialistas apontam que aproximadamente 80% são praticados por 
membros da família ou por pessoa conhecida e confiável, sendo que cinco 
tipos de relações incestuosas são conhecidas  pai-filha, irmão-irmã, mãe-
filha, pai-filho e mãe-filha.   possível que o mais comum seja entre irmão e 
irmã   o mais relatado, entre pai e filha (75  dos casos), e o mais patológico, 
entre mãe e filho, frequentemente relaciona- do com psicose (ZAVASCHI et 

al., 1991 apud AZAMBUJA; FERREIRA, 2011. p. 19 e 20). 

Como exposto, grande parte dos abusos sexuais cometidos contra crianças 
ocorre dentro da família ou por pessoas de confiança da vítima. Sendo assim é de 
suma importância educadores infantis e professores possuírem conhecimentos dos 
traços apresentados por crianças que sofrem qualquer tipo de violência. 

O artigo 13 da Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 direciona que as 
denúncias devem ser encaminhadas para o conselho tutelar: 

 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. (BRASIL, 
1990). 

Segundo essa mesma Lei, o artigo 245 prevê punição para quem deixar de 
fazer as denúncias: 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, 
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente: Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-
se o dobro em caso de reincidência.  (BRASIL, 1990). 

Todos que se deparam com casos suspeitos ou confirmados de abuso sexual 
infantil possuem a obrigatoriedade de denunciar. Os abusos e maus tratos muitas 
vezes ocorrem dentro do seio familiar ficando o professor ou educador infantil 
responsável por quebrar o ciclo de violência. 

No que se diz respeito ao abuso sexual há diversos sinais e mudanças 
apresentadas pelas vítimas que podem auxiliar na constatação dos abusos. 
Segundo o protocolo de atenção a crianças vítimas de violência os casos de 
violência sexual são identificados por meio de relatos das próprias vítimas ou de um 
responsável. Podendo ser denunciadas também por meio da observação de lesões 
genitais e anais ou por meio do diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis 
(DSTs).  

A constatação de doenças sexualmente transmissíveis pode ser 
diagnosticada através de coceira na área genital, infecções urinárias, odor vaginal, 
cólica intestinal, corrimentos ou outras secreções vaginais e penianas. 

Há também outros sinais corporais como enfermidades psicossomáticas, as 
quais podem ser definidas como problemas de saúde sem causa aparente, por 
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exemplo dores de cabeça, vômitos, erupções na pele e dificuldades digestivas que 
possuem um fundo psicológico e emocional. 

As vítimas podem ter dificuldades de engolir por estarem com inflamação na 
garganta causada pela gonorreia. Engasgo hiperativo e vômitos (em casos de sexo 
oral). 

A vagina ou o ânus podem apresentar dor, inchaço, lesão ou sangrando, 
causando dificuldade de caminhar e sentar. Ocorre alargamento do canal vaginal, 
hímen rompido. Pênis reto edemaciados ou hiperemiados. Pode-se ocorrer baixo 
controle dos esfíncteres, constipação com incontinência fecal. 

É possível acontecer gravidez precoce e aborto. Lesões corporais, ou 
traumatismo físico em decorrência do uso de violência física. E a presença de 
sêmen na boca, genitais ou roupa. 

Além dos sinais físicos o protocolo descreve sinais comportamentais que as 
vítimas podem apresentar, sinais nos hábitos, cuidados corporais e higiênicos 
listados brevemente a seguir: Medo ou pânico de uma pessoa específica ou 
desagrado quando é deixada sozinha. Medo do escuro ou de lugares fechados. 
Mudanças comportamentais extremas e sem explicação.  

Regressão a comportamentos infantis. Tristeza, abatimento profundo ou 
depressão crônica. Baixa auto estima ou excessiva preocupação em agradar os 
outros. Vergonha excessiva, culpa e autoflagelação. Desenvolvimento de ansiedade 
generalizada comportamento tenso e constante estado de alerta. Comportamento 
agressivo e raivoso principalmente contra irmãos ou um dos pais. Transtorno de 
personalidade. 

A criança pode desenvolver interesse ou ter conhecimento não usuais sobre 
questões sexuais. Desenhar órgãos genitais com detalhes que vão além da 
capacidade de sua faixa etária. E masturbar-se compulsivamente. 

É possível suceder expressões de afeto sensualizada ou certo não de 
provocação erótica inapropriada para uma criança. Manifestação de brincadeiras 
sexuais com amigos, animais ou brinquedos. Relato de avanço sexual por parentes, 
responsáveis ou outros adultos. 

As mudanças nos hábitos, cuidados corporais e higiênicos podem incluir: 
mudança de hábito alimentar como perda ou aumento do apetite; padrão de sono 
perturbado; aparência descuidada e suja; resistência em participar de atividades 
físicas; fugas frequentes de casa; práticas de delitos; envolvimento em situação de 
abuso e exploração infanto-juvenil; uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. 
Há também mudanças no relacionamento social como o isolamento social, 
comportamento de segredo entre crianças e adultos, e exclusão dos demais. 
Observa-se também a dificuldade de confiar nas pessoas e de manter contato físico.  
 

2 – METODOLOGIA 

 

 A metodologia escolhida para este estudo foi realizada por meio de uma 
revisão sobre o tema, onde as informações foram obtidas através de uma revisão 
bibliográfica e de documentos acerca do abuso infantil e das leis brasileiras que 
defendem a criança. Esta revisão pode ser entendida como  “parte de um projeto de 
pesquisa, que revela explicitamente o universo de contribuições científicas de 
autores sobre um tema específico.” (SANTOS e CANDELORO, 2006, p. 43). 

A coleta de dados foi realizada por uma entrevista semiestruturada, com o 
objetivo de verificar se os educadores infantis possuem os conhecimentos 
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necessários para identificar sinais de abuso sexual infantil e agir no combate a essa 
violência. Fraser e Godim (2004) ressaltam que a entrevista semiestruturada está 
relacionada com o nível de diretividade que o pesquisador pretende seguir, variando 
desde a entrevista na qual o entrevistador introduz o tema que segue um roteiro de 
tópicos ou perguntas gerais.  

A entrevista foi encaminhada por meio de um formulário online feito no 
Google Drive, o mesmo foi enviado para 26 educadores infantis da rede pública de 
Telêmaco Borba de diferentes escolas.  

Foi optado por entrevistar professores que atuem com crianças de 0 a 5 anos 
pois quanto menor a criança menos compreensão ela possui de que está sofrendo 
abuso sexual.  

Em matéria para A Gazeta, a doutora em Psicologia Florence, Ariele Scarpati 
evidência que para um adulto já é difícil reconhecer um abuso sexual. A criança 
além de não ter maturidade para compreender o que é violência, ela não sabe o que 
é permitido fazer com o corpo dela.  

Segundo Scarpati, é comum que a criança não fale ou demore, pois não tem 
vocabulário para relatar os acontecimentos ou não vê aquilo como um abuso. Devido 
ao agressor oscilar momentos de interações normais com os abusos. 

Nessa mesma matéria Diego Aleluia, titular da Delegacia de Proteção à 
Criança e Adolescentes, relata que agressor constrói uma relação de confiança com 
a criança. Na maioria dos casos, o abusador é alguém que a criança confia, que 
possui um vínculo forte, o qual dificilmente é quebrado. 
 

4 - RESULTADO DA ENTREVISTA E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 Tomando como base a análise feita baseada no referencial teórico 
apresentado, e nos dados levantados na entrevista apresentar as seguintes 
informações:   
 

Figura 1: Levantamento sobre o tema abuso sexual na formação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 
Na primeira pergunta dos 26 entrevistados, 15 responderam que o abuso 

sexual infantil foi pouco discutido na formação inicial, 10 responderam não foi 
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discutido e somente uma pessoa respondeu sim. A figura 1 mostra que durante o 
magistério e graduação o assunto abuso sexual infantil foi pouco discutido. 

 

Figura 2: Levantamento participação em formação continuada sobre o tema abuso 
sexual infantil 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Referente à segunda pergunta, 19 entrevistados responderam que 
participaram de uma formação continuada que abordou questões alusivas ao abuso 
sexual infantil. Entretanto, 7 entrevistados responderam que não participaram, 
caracterizando que aparentemente há uma formação continuada sobre a temática, 
mas infelizmente nem todos os professores tiveram acesso a ela. 

 
Figura 3: Levantamento acerca de procedimentos necessários em caso de suspeita 
de abuso sexual infantil 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 
A terceira pergunta, ilustrada na figura 3 questionou se os entrevistados 

conhecem os procedimentos necessários em casos de suspeita de abuso sexual 
infantil, 16 entrevistados alegarem conhecer os procedimentos, 8 consideram ter 
conhecimento parcial e 2 apontaram não possuir conhecimento. Metade dos 
entrevistados não sabe como fazer a denúncia e não sabem o encaminhamento 
dessa criança após isso ocorrer.  
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Figura 4: Levantamento acerca do professor ter suspeitado de abuso sexual infantil 

 

 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 
A quarta questão indagou se os entrevistados tiveram suspeitado que a 

criança sofria abuso sexual e se interviram de alguma forma. Houveram 12 
entrevistados que tomaram as medidas necessárias, 12 que acreditam não ter se 
deparado com um caso suspeito. Dois dos entrevistados alegam não ter 
denunciado. Essa questão levantou a seguinte reflexão “os 12 entrevistados que 
dizem não ter se deparado com essa situação realmente não se depararam ou não 
tiveram conhecimento o suficiente para identificar os traços do abuso sexual 
infantil?” Observa-se que duas pessoas apontaram que não denunciaram suas 
suspeitas, pois como citado anteriormente a omissão de suas suspeitas é um crime, 
se as crianças realmente estavam sofrendo abusos. 
 
Figura 5: Levantamento acerca do conhecimento dos traços e comportamentos 
apresentados por crianças vítimas de abuso sexual 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 
Nesta questão os entrevistados precisavam dar uma nota para seu 

conhecimento a respeito dos traços apresentados pelas crianças vítimas do de 
abuso sexual, como por exemplo as mudanças físicas e comportamentais. A escala 
apontava nota 5-considerado muito conhecimento e 0-nenhum conhecimento. 
Somente 1 entrevistado atribuiu nota 5 para si; 6 entrevistados indicaram nota 4, 10 
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entrevistados deram nota 3. Houveram 7 entrevistados que apontaram nota 2, e 2 
respondentes deram nota 1.  

Pode-se entender que os professores possuem certo conhecimento sobre os 
traços do abuso sexual infantil, todavia a maioria deles não consideram ter um 
conhecimento pleno sobre o assunto.  

 
Figura 6: Levantamento acerca da qualidade da formação no que se diz respeito ao 
abuso sexual infantil 
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N
a última questão foi pedido que os entrevistados dessem uma nota para a formação 
que eles tiveram acesso, questionando se para eles essa formação é suficiente para 
identificar os traços do abuso sexual infantil e agir no combate a essa violência. A 
escala apontava nota 5-considerado muito suficiente e 0-insuficiente. 

Dos 26 entrevistados, apenas 1 deu nota 5 para sua formação a respeito do 
assunto, 4 entrevistados deram 4. Houve 10 notas 3 e 10 notas 2. Um entrevistado 
deu nota 1 para sua formação. Com as informações coletadas nessa questão 
podemos concluir que a maioria dos entrevistados considera sua formação a 
respeito do abuso sexual infantil razoável. Porém não totalmente suficiente para 
agirem no combate a essa violência. 

Ao final do levantamento de dados foi disponibilizado um espaço para 
comentários, onde 12 respondentes colocaram informações. A tabulação das 
informações aponta que 4 educadores enfatizam a importância de uma formação 
continuada acerca da temática abuso sexual infantil e um desses ressalta que esse 
tema deveria fazer parte da formação curricular do educador. Foi apontado nos 
comentários por um dos educadores que “essa abordagem (abuso sexual infantil) é 
extremamente necessária, pois nos dias atuais, os casos de abuso vêm aumentando 
e prejudicando demasiadamente o desenvolvimento psicológico e social de quem 
passa por essa situação” (SIC). Por fim 3 educadores colocaram suas experiências e 
posicionamentos pessoais acerca da temática.  
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse estudo foi possível observar que a visão atual da sociedade 
sobre a criança mudou com os passar dos séculos. Os direitos e deveres atualmente 
inerentes à toda criança são uma conquista recente que as tornam cidadãos 
merecedores de respeito, proteção e educação respeitando suas características. 

Mesmo havendo leis que garantam seus direitos há diversos casos onde a 
criança sofre diversos tipos de abuso, exploração e violência especialmente levando 
em consideração o ano de 2020, devido ao isolamento social que segue a 
orientação da OMS (Organização Mundial da Saúde) para evitar a propagação do 
Coronavírus, as escolas pararam de funcionar. Luciana Temer, diretora-presidente 
do Instituto Liberta em entrevista à BBC News Brasil defende que o principal canal 
de denúncias usado para relatar denúncias foi rompido.  

Temer cita dados do Ministério da Saúde que mostram que mais de 70% dos 
casos de abuso infantil ocorre dentro de casa. Afirma também que o professor 
percebe esse tipo de situação observando sinais físicos, comportamentais ou recebe 
denúncias. Evidenciando ainda mais a importância desse profissional como meio de 
denúncia. 

Por meio desse artigo podemos concluir que infelizmente o abuso sexual 
infantil esteve sempre presente na história da humanidade. Agora, temos a visão do 
quão destrutiva essa violência é. Apesar de situações de abuso sexual infantil serem 
consideradas um crime, os dados apresentados no presente artigo mostram o quão 
alto é o número de casos de violências desse gênero. Dessas situações muitas 
ocorrem dentro do ambiente familiar, ficando claro a importância do profissional da 
educação ter um formação inicial e continuada que o prepare para agir como agente 
de combate ao abuso sexual infantil. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho possui como objetivo relatar a experiência da confecção de um 
livro infantil dedicado a faixa etária de 5 a 7 anos, durante a Disciplina do Projeto 
Integrador. No decorrer das aulas, houve a discussão sobre a importância que os 
livros infantis possuem na vida da criança e cada etapa que deve ser seguida para a 
criação do livro infantil. Sendo assim, no decorrer deste artigo, serão expostas as 
dificuldades encontradas, os materiais e recursos que utilizados, bem como a forma 
que foi escrito e ilustrado o livro de maneira conjunta e remota. Sabe-se que a 
Literatura infanto-juvenil é de extrema importância para o desenvolvimento 
intelectual, criativo e crítico da criança, além de auxiliá-la em seu processo de 
Letramento, portanto, é preciso estudar minuciosamente o que cada faixa etária se 
interessava, que tipo de história iria atrair a sua atenção e que ilustrações fariam 
com que o livro se tornasse ainda mais interessante. A criação de maneiras 
alternativas para trabalhar em sala de aula atraem a atenção do aluno e o 
incentivam o hábito da leitura de forma divertida. 
Palavras-chave: livro infantil; criação; leitura 
 

ABSTRACT 
 

The present work aims to report the experience of making a children's book 
dedicated to the age group of 5 to 7 years old, during the Discipline of the Integrator 
Project. During the classes, there was a discussion about the importance that 
children's books have in the child's life and each stage that must be followed to 
create the children's book. Therefore, throughout this article, the difficulties 
encountered, the materials and resources used, as well as the way in which the book 
was written and illustrated in a joint and remote manner will be exposed. It is known 
that children's literature is extremely important for the child's intellectual, creative and 
critical development, in addition to assisting them in their Literacy process, therefore, 
it is necessary to study in detail what each age group was interested in, what type of 
story would attract your attention and which illustrations would make the book even 
more interesting. The creation of alternative ways to work in the classroom attracts 
the student's attention and encourages them to read in a fun way. 
 

Key-words: children’s literature; creation; reading.  
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1 INTRODUÇÃO  
No 1º semestre de 2020, a proposta da Disciplina de Projeto Integrador, do 

curso de Pedagogia, na instituição de ensino FATEB - Faculdade de Telêmaco 
Borba PR, tinha como objetivo final, a produção de um livro infantil. Durante as 
aulas, foram discutidos temas sobre a importância da Literatura Infantil, como 
também cada etapa que deveria ser seguida para a criação de um livro infantil. Mas, 
diante do perigo do COVID-19, o novo vírus que está assolando o mundo todo, as 
aulas passaram a ser online e a escrita e desenvolvimento do livro tiveram que ser 
apenas à distância. 

Para escrever um livro de grande sucesso principalmente destinado ao 
público infantil, deve-se primeiramente conhecer os grandes autores e obras da 
Literatura Infanto-juvenil, por isso, o leitor deve ser ativo. Debatendo a respeito dos 
maiores autores da literatura infantil e o segredo do sucesso, percebe-se que é de 
extrema importância pensar em todos os detalhes com muita atenção e cuidado para 
que a nova criação, se torne um livro em que os leitores se interessem. Lembrando 
que a história deve fazer sentido, criando uma conexão entre autor e leitor, fazendo-
o se sentir parte do livro e o motivando para recriá-lo em sua própria imaginação. 

Para que isso aconteça deve-se pensar, “Qual faixa etária o livro será 
destinado?” e “Qual será o seu gênero?”. Depois disso, “O que o autor quer que o 
livro transmita ao leitor?”  e por fim, “O que leitor vai aprender ao ler esse livro?”.  

Outro ponto importante é sobre o conteúdo proposto no livro, o autor deve 
tomar muito cuidado com o que escreverá, pois nesta obra, será uma criança que 
terá acesso ao livro e muitas vezes sem a supervisão de um adulto durante a leitura, 
assim, o autor ao desenvolver um enredo que busque instigar a criatividade e a 
imaginação deste indivíduo, mas atendo aos detalhes que possam ser compilados 
por estes pequenos, tornando-os perigosos e não mais divertidos. 

Conforme Colomer e Camps (2002, p. 31-32):  

[...] ler é mais do que um simples ato mecânico de decifração de signos 
gráficos, é antes de tudo um ato de raciocínio, já que se trata de saber 
orientar uma série de raciocínios no sentido da construção de uma 
interpretação da mensagem escrita a partir da informação proporcionada 
pelo texto e pelos conhecimentos do leitor [...]. 

Partindo deste pressuposto, outro fator importante é a representatividade, por 
isso, pois de nada adianta escrever um livro em que a criança não se sinta 
representada ou então, não se interesse pela história. É por esse motivo que se 
precisa estudar com cautela cada faixa etária e o que cada uma delas sente mais 
interesse.  

Ou seja, é errado afirmar que a leitura é um papel exclusivo da Instituição 
Escolar, pois ela deve começar muito antes da criança ser alfabetizada, quando um 
adulto lê em voz alta e de maneira especial para a criança. Além disso, quando a 
criança têm esse primeiro contato com o universo escrito somente na escola, muitas 
vezes, a primeira impressão é negativa, pois ela acredita que deve ler apenas o que 
não as interessam e não já um preparo correto para que elas gostem de ler, 
havendo uma escolarização da literatura. 

Ao mediar a leitura na escola pressupõe, antes de tudo, possibilitar ao aluno 
encontrar seu caminho para formar-se leitor, como estruturar estratégias para que os 
alunos ampliem as fontes de leitura e, consequentemente, seu conhecimento. 
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2 METODOLOGIA 
Para realizar a escrita do livro, houve a criação de um grupo no Whatsapp, 

para que o grupo pudesse interagir e trocar ideias e o agendamento de reuniões via 
Aplicativo Zoom, com intuito de se planejar para o desenvolvimento do mesmo, o 
primeiro passo foi determinar qual a faixa etária e o porquê da escolha, 
posteriormente determinar o contexto da história, que lugar ela iria se passar, qual o 
gênero escolhido e quem seriam os personagens, pois como se sabe criar um livro 
não é nada fácil e requer muita dedicação e paciência.  

A produção do livro atravessa uma cadeia de etapas, desde a sua concepção 
até ganhar forma na concretude da mídia impressa. O sentido do futuro livro criado 
ou detectado pelo editor materializa-se nas mãos dos criadores do livro infantil: 
escritor, ilustrador e designer. Sendo assim, a equipe optou pela faixa etária de 5 a 7 
anos, o gênero escolhido foi fantasia e o título do livro foi “As Aventuras de Caio e 
Clara”. 

No entanto, quando se fala em jovens leitores, o assunto se torna ainda mais 
delicado, pois eles são mais exigentes e difíceis de agradar tornando o trabalho 
ainda mais complicado e que necessita de um cuidado maior, como observa 
Bourdieu, é possível afirmar que o livro não chega jamais ao leitor sem marcas, ele é 
marcado em relação à sistemas de classificação implícitos. 

Pois, quando se escreve um livro dedicado ao público adulto, não há a 
necessidade de haver ilustrações, diferentemente de quando se realiza a escrita de 
um livro infantil, pois eles dependem das ilustrações e quanto menor a faixa etária, 
mais estas precisam estar presentes nos livros.  

Pensando nisso, foi escolhido com cautela qual seria a personalidade de cada 
personagem, para que a criança se identificasse com eles, como corrobora Coelho 
(2000, p. 16) “[...] a percepção do real em suas múltiplas significações; a consciência 
do eu em relação ao outro”, ou seja, a leitura do mundo em seus vários níveis e, 
principalmente, dinamizam o estudo e o conhecimento da língua, da expressão 
verbal significativa e consciente e a busca por personagens simples, com uma vida 
normal, é uma maneira de se aproximar do imaginário das crianças, as quais se 
tornariam super-heróis em uma aventura no Parquinho.  

A escrita de um livro não é fácil e requer muito de quem o escreve, e quando 
ele é escrito de forma conjunta e à distância, sua escrita se dificulta ainda mais, pois 
é preciso dar o melhor de si para que tudo aconteça da maneira que se é esperada. 

Logo após a escrita do livro via Whatsapp, em que cada uma das integrantes 
do grupo colaborou com suas ideias, e após a correção ortográfica, se iniciaram as 
discussões para as ilustrações e a edição do livro. A professora apresentou alguns 
aplicativos para começar com os desenhos, mas a adaptação a eles foi complicada, 
desta forma, o grupo dividiu-se em dois momentos, em que três integrantes 
elaboraram os desenhos à mão e as outras três, se ocuparam da Edição. 

Nesse sentido, Lemos (2015) enuncia que todo objeto técnico tem uma 
trajetória, faz parte de uma cultura, carrega consigo constituintes de sua própria 
existência social. A técnica revela todo do próprio ser humano, e desta forma para 
que os desenhos ficassem com cor viva e sem aquela característica de lápis, os 
desenhos foram pintados bem forte e o aplicativo PicsArt foi utilizado para a edição 
dos desenhos. Para a edição das páginas e letras, foi utilizado o aplicativo Canva, 
em que foram escolhidas a fonte do livro e organizadas as imagens conforme os 
capítulos. 
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Quando o livro já estava quase pronto e faltavam apenas alguns detalhes, 
houve a interdisciplinaridade entre as matérias de Projeto Integrador e 
Empreendedorismo, em que foram realizadas enquetes no Instagram sobre os 
gostos do público-alvo e um vídeo para a divulgação do livro, contando brevemente 
sobre ele, com um fundo musical. 
 

As ilustrações são importantes aliadas das crianças no processo de leitura, 
especialmente quando estas assumem o lugar de leitores e ainda não leem 
o texto escrito de forma convencional. As imagens, muitas vezes, funcionam 
como senhas de entrada no texto, apoiam a memória na recapitulação de 
episódios, favorecem a abertura do horizonte de significação proposto pelo 
livro. (CORSINO, et al. apud MEC, 2016, p.26) 

 

 
Capa e contracapa do livro 

Fonte: arquivo pessoal (2020) 

 

A utilização de ilustrações e de uma linguagem simplificada são 
características apontadas tanto na escrita do livro, quanto da sua confecção, foi 
preciso juntar todas as ideias e formas, mesmo que de maneira remota, para fazer 
com que o livro atendesse aos ideais de todas as integrantes do grupo, ele demorou 
um pouco mais que o previsto para ficar pronto, mas o produto final ficou como era 
esperado.  
 
2.1 DA TEORIA À PRÁTICA 

A possibilidade de conhecer o que o aluno pensa acerca do que escreve só é 
possível pela dimensão dialogal inerente ao processo de escrita colaborativa, que 
expõe os pontos de tensão e as rasuras orais. Por isso, o “eu” propõe outra pessoa, 
aquela que, sendo embora exterior a mim, torna-se o meu eco – ao qual digo tu e o 
que me diz tu. (BENVENISTE, 1991, p. 286) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-57942019000100133#B3
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Uma produção de texto pode ser inserida em uma sequência didática e assim, 
para que a produção coletiva de textos constitua, de fato, uma oportunidade de 
ampliação de conhecimentos sobre a escrita. 

A compreensão de que a escrita, assim como a aprendizagem, é processual e 
não apenas produto surge com o propósito de superar o paradigma vigente de que 
essa prática se realizava em estágios, como o modelo de Pré-
escrita/Escrita/Reescrita, cujo “modelo descreve o processo de composição como 
uma série de estágios lineares, separados pelo tempo e caracterizados pelo 
desenvolvimento gradual de um produto escrito” (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 366-
367).  

Em outras palavras, uma vez que o autor finda o estágio de pré-escrita, fase 
de planejamento do texto, ideias sobre o tópico e pesquisas sobre o assunto, o texto 
já deve avançar para a fase escrita e em seguida para a última fase, a revisão, sem 
poder retornar às fases anteriores. 

Desse modo, a construção deste artigo só se fez possível quando fora 
utilizada a ferramenta do Google Drive/Google Docs, com o intuito de edificar este 
texto, relatando os caminhos percorridos para a elaboração do livro infantil. A 
linguagem só é possível porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo 
a ele mesmo como eu no seu discurso, ou seja, essa condição de diálogo é que é 
constitutiva da pessoa, pois implica em reciprocidade – que eu me torne tu na 
alocução daquele que por sua vez se designa por eu. 

No tocante à escolha da ferramenta online Google Docs (GD), não ocorreu de 
forma aleatória. O renome da marca Google vai além do site de busca mais utilizado 
do mundo. A empresa oferece aos usuários um pacote de ferramentas que vão 
desde a tradução de textos até plataformas que simulam salas de aulas virtuais. A 
popularidade e o acesso que os alunos têm a contas de e-mail (Gmail) foram 
fundamentais para a escolha dessa ferramenta para a nossa proposta. Uma das 
funcionalidades dessa ferramenta é o sistema de armazenamento em nuvem 
(Google Drive). Qualquer sistema “em nuvem” faz referência a aplicativos, serviços 
ou fontes que estão disponíveis aos usuários quando eles quiserem via Internet 
através de um servidor provedor de computação em nuvem. 

Conforme SCHNEUWLY (1988), o ato de produzir um texto envolve a criação, 
por parte do autor, de um conjunto de representações sobre o contexto da atividade, 
que vai orientar as operações realizadas e as decisões tomadas ao longo do 
processo de escrita. 

A situação de escrita colaborativa escolar permitiu observar as características 
do processo de aprendizagem da composição escrita e as estratégias utilizadas 
durante o percurso na resolução dos problemas que aparecem em vários níveis e 
em vários momentos do processo.  

O objetivo foi compreender e descrever da melhor maneira a história do livro 
proposto, com linguagem acessível, em que a colaboração entre colegas pode 
estimular atividades de escrita criativa, através da significância das emoções ao 
longo dos episódios e da sua confiança no apoio colaborativo.  

Segundo as autoras deste artigo, a expressão de emoções, as conversas 
simultâneas e sobrepostas, serviram como gerador de pensamento criativo, 
apoiando conjuntamente a associação livre. Entretanto, o papel da emoção não se 
restringiu apenas ao processo associativo de geração de conteúdo criativo, mas foi 
visto como uma característica geral de todas as fases envolvidas na composição do 
texto criativo. 
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3 DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 A IMPORTÂNCIA DA LEITURA 
      Atualmente, foi observada a importância da criança em se colocar diante do 
mundo de fantasias, se imaginar na história do qual o autor retrata no livro, 
instigando a sua criatividade, o seu desenvolvimento cognitivo, conforme Zilberman 
(1987, p.15) a nova valorização da infância gerou maior união familiar, mas 
igualmente meios de controle do desenvolvimento intelectual da criança e 
manipulação de suas emoções, no qual é enfatizado na criação do livro, de que 
forma isso seria proveitoso para a faixa etária sugerida, uma vez que cada criança 
tem o seu desenvolvimento, umas se desenvolvem mais cedo que as outras, não 
havendo uma espécie de regra a ser seguida.  

Quanto mais cedo estimular a criança ter o hábito da leitura em sua vida, 
mesmo que seja antes de sua alfabetização, é melhor para seu aprendizado. Se a 
criança não sabe ler, é fundamental que alguém possa ler para ela em voz alta e de 
maneira descontraída, e é através das gravuras e ilustrações que o livro traz 
consigo, que ela constrói sua narrativa, sua própria história. Muitas vezes, ela vai 
falando em voz alta para que os outros possam escutar, ela vai formando a sua 
imaginação através dos desenhos, assim, ela se sente dentro da história. 

Antes de escrever um livro destinado às crianças, devemos compreender 
como introduzir a leitura na vida delas sem que se sintam obrigadas a ler. Temos 
que instruí-las que esse ato pode ser de fato, muito prazeroso e propiciá-las além de 
um mundo de conhecimento e aprendizado um universo de imaginação, onde 
podemos viajar e conhecer diferentes mundos sentados em um simples sofá, em um 
gramado ou em uma cadeira de biblioteca, Coelho afirma que: 
    

Felizmente, para equilibrar a balança, há uma produção infantil e juvenil de 
alto ou muito bom nível, que conseguiu com rara felicidade equacionar os 
dois termos do problema: literatura pode divertir dar prazer, emocionar e 
que, ao mesmo tempo, ensina modos novos de ver o mundo, de viver, 
pensar, reagir e criar. (COELHO,1997. p.27) 

   Com base no pensamento e fala de Coelho, fundamenta-se a ideia de que faz todo 
sentido a leitura ser prazerosa, trazer uma certa felicidade e ensinar a pessoa novos 
modos de ver o mundo, de viver, pensar, reagir e criar. Uma criança que lê e procura 
sempre entender o porquê das coisas, será um adulto questionador e nunca uma 
pessoa copista. As crianças podem sim trazer ao mundo dela a leitura feita, talvez 
realizando brincadeiras que os autores relataram no livro. Como os personagens do 
livro escrito são crianças de verdade, ficou mais claro e propício a criança se sentir 
no mundo de fantasia, instigando-a a entrar na história.  

Assim como a escrita é muito importante na vida da criança, a leitura também 
tem seu espaço, a forma que ela lê ou entende quando um adulto lê para ela, a faz 
com que viaje a outro mundo paralelo. Há a divisão de como você lê e entende e o 
do que se entende quando outra pessoa lê para você, pois há uma forma correta 
para isso acontecer e se tornar especial para todos que estão envolvidos. Quanto 
mais dinâmica a maneira que a história é contada, mais atenção chamará da 
criança, sendo que há todo o envolvimento emocional e psicológico com a criança, o 
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afeto inserido com o carinho de ler, acalenta-a, registrando uma marca em seu 
subconsciente. Ferreiro (2013) afirma que: 

 

Muitas vezes, colocamos a criança em nosso colo, abraçamos a criança e o 
livro ao mesmo tempo. E, nesse abraço afetuoso, lhe damos acesso ao 
mistério. Porque a leitura em voz alta é um ato de mistério. Que classe de 
poder têm essas pequenas marcas, que parecem formigas, para suscitar, 
no adulto uma voz que é uma voz muito especial, não é a mesma voz de 
quando ele fala pessoalmente. E o que o adulto diz tampouco se parece 
exatamente com a conversação cotidiana. O que diz contém palavras que 
nunca haviam escutado, contém modos de dizer diversos é há um silêncio 
por parte da criança, que é o silêncio da entrada no mistério. 

A leitura sendo a mistura de acesso social e âmbito familiar traz ótimos 
resultados para a criança, jovem ou adultos quando colocada em sua rotina, além do 
desenvolvimento cognitivo que está sendo trabalhado a forma de interação com a 
sociedade para impulsionar a conseguir lugares melhores no meio de crescimento 
profissional.  
 

 

3.2 A DICOTOMIA ENTRE A LEITURA E A ESCRITA COMO PRÁTICA 
 

O contato com a leitura deve ser trabalhado desde o nascimento para que 
futuramente se torne algo prazeroso, deve ser incentivado em casa através dos pais 
e nas escolas através dos professores sempre sendo trabalhado de maneira lúdica 
de uma forma que encante as crianças para que elas criem interesse pelo hábito da 
leitura. 

A leitura de histórias consiste em uma atividade fundamental transmitindo 
conhecimentos, repassando costumes, tradições e valores capazes de estimular a 
formação do cidadão, sendo assim muito importante na formação e processo do 
ensino-aprendizagem. Na visão pedagógica, a leitura pode contribuir para que o 
aluno desenvolva suas habilidades cognitivas. 

O hábito de ler ajuda na formação psicológica, cognitiva daquele que a 
prática. A leitura por sua vez proporciona a criança viajar pelo mundo do faz de 
conta, pois o universo infantil é cheio de ludicidade. O incentivo da leitura deve 
começar desde a infância, pois as crianças são mais flexíveis com a curiosidade 
aguçada, assim despertando o universo da fantasia e imaginação. 

Sendo assim, a leitura é uma atividade extremamente importante que através 
dela, podemos ampliar e enriquecer o vocabulário do indivíduo, desenvolver o 
raciocínio, o senso crítico e a capacidade de interpretação. Ler envolve 
encantamento, surpresa e emoções. E podendo também abrir caminhos para um 
excelente aprendizado escolar, estimulando o entendimento, o mundo da 
comunicação e da interação humana. 
 

 

4 CONCLUSÃO  
Dessa forma, a criação de métodos que façam com que a criança desenvolva 

seus ensinamentos Alfabéticos, juntamente com práticas de Letramento é 
fundamental em sua vida, para que possam se tornar adultos questionadores, que 
argumentam e que não são facilmente manipulados. Sendo assim, toda criança 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

deve ser estimulada, desenvolvendo uma boa relação com os colegas, aprender 
a trabalhar em grupo. Assim, ela começará a respeitar as opiniões dos colegas. É 
fundamental que a família e a escola sejam unidas para auxiliar a criança na leitura, 
ajudá-la escolher um livro, porque quando a criança possui o hábito da leitura, ela 
possui um desenvolvimento mais rápido e inúmeros benefícios são atribuídos a ela. 

Vale ressaltar que o primeiro contato que a criança deve ter com o mundo 
escrito, deve existir desde o seu primeiro momento de vida, visto que, por mais que 
ela ainda não saiba ler e escrever, pode contar sua história através de deduções das 
ilustrações que os livros trazem consigo ela realizará uma pseudoleitura (leitura 
falsa), estimulando a sua imaginação. onde entra a importância de estudar 
minuciosamente cada faixa etária e o que cada uma necessita. 

Portanto deve-se entender que a literatura infantil é extremamente importante 
no desenvolvimento da sensibilidade artística e também pode ser vista como um 
território fértil e diversos para desenvolvimento da criança. É absolutamente 
importante que exista um relacionamento de cumplicidade e afeto que uma criança 
deve estabelecer com um livro. 
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 

Lorena Dias Siqueira1
 

 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo compreender a importância da 
psicomotricidade na Educação Infantil. Sabe-se que o desenvolvimento psicomotor é 
um meio de envolver os indivíduos, aprimorando suas capacidades físicas e 
mentais, por meio do movimento, do prazer, do lúdico e da alegria que devem 
mediar à vida escolar. Nesse sentido, a partir de levantamentos teóricos e estudos 
de campo de forma online, buscou-se entender e analisar quais fatores influencia o 
desenvolvimento da psicomotricidade, neste momento significativo para as crianças 
e professores, uma vez que todos estão envolvidos nesse processo na Educação 
Infantil. Assim, as discussões apresentadas fundamentam-se em autores como 
Piaget, Brunner, Wallon, Le Boulch, Fonseca e Vygotsky. Constatou-se que a 
educação psicomotora é o começo do processo na Educação Infantil e que algumas 
dificuldades de aprendizagem, identificadas em uma criança, podem ter como causa 
um desenvolvimento psicomotor defasado. Com isso, foi possível concluir que a 
psicomotricidade tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, 
considerando os aspectos sociais, afetivos, cognitivos, motores, dentre outros que 
são fundamentais para seu desenvolvimento integral. 
Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação Infantil; Criança. 

 

 
ABSTRACT 

 
This work aims to understand the importance of psychomotricity in early childhood 
education. It’s known that psychomotor development is a way of involving individuals, 
improving their physical and mental capacities, through the movement, pleasure, 
playfulness and joy that must mediate school life. In this sense, through theoretical 
surveys and online field studies, it was sought to understand and analyze which 
factors influence this significant moment for children and teachers since everyone is 
involved in this process in Early Childhood Education. The discussions are based on 
authors such as Piaget, Brunner, Wallon, Le Boulch, Fonseca and Vygotsky. It was 
found that psychomotor education is the beginning of the process in Early Childhood 
Education, and that some learning difficulties identified in a child can be caused by a 
delayed psychomotor development. It was possible to conclude that psychomotricity 
has a fundamental role in the development of the child, considering the social, 
affective, cognitive, motor aspects, among others that are fundamental for their 
integral development. 
Keywords: Psychomotricity; Childhood Education; Child. 

                                                 

1 Acadêmica de Pedagogia do 8º Período da Faculdade de Telêmaco Borba/PR. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
A temática proposta para este trabalho aborda a educação psicomotora na 

Educação Infantil e, desse modo, deverá antever a formação de base indispensável 
no desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidades para que, por 
meio de jogos e atividades lúdicas, a criança aprenda com o corpo e também possa 
desenvolver suas aptidões perceptivas como meio de adaptação do comportamento 
psicomotor. 

 É importante que seja observado o fato de que as crianças aprendam de 
modo mais satisfatório e eficaz através de jogos e brincadeiras, pois o contexto 
lúdico é essencial para o ser humano se socializar. Pelo jogo, há a construção de 
diferentes perspectivas, elaborando as hipóteses e contextualizando o espaço e 
tempo.  

O ato de brincar não pode ser visualizado como um ato de entretenimento, 
mas sim entendido como uma atividade que possibilita a aprendizagem de 
habilidades diversas, inserido em um ambiente motivador, agradável e planejado 
para a Educação Infantil. 

Ressaltamos que na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto 
da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. É inegável 
que a falta de um acompanhamento da psicomotricidade acarreta consequências 
danosas ao desenvolvimento da criança. 

Uns dos casos que podem ser notados é a lateralidade pouco trabalhada na 
criança. Isso pode causar problemas de ordem espacial, por exemplo: a utilização 
dos termos direita e esquerda fica prejudicada. O aluno apresenta certa dificuldade 
para acompanhar a direção gráfica de leitura e escrita, entre vários transtornos que 
podem aparecer no período pré-escolar.  

A escolha do tema se deu devido a algumas experiências vivenciadas no 
cotidiano, como professora de Educação Infantil, em que foi possível observar que a 
psicomotricidade tem um papel primordial para o desenvolvimento da criança. 

Assim, o objetivo deste trabalho é conhecer a educação psicomotora e que 
deve ser desenvolvida de maneira eficaz para o desenvolvimento integral da criança, 
no processo de ensino-aprendizagem. 

O trabalho encontra-se dividido da seguinte forma: em um primeiro momento 
será apresentado o conceito da psicomotricidade, enfatizando que a mesma está 
dividida em três pilares: emocional, motor e cognitivo e qualquer desequilíbrio que 
ocorra em um desses pilares pode provocar uma defasagem no processo de ensino-
aprendizagem.  

Posteriormente trataremos sobre “Os prejuízos na falha do desenvolvimento 
psicomotor”, apresenta a falta que o desenvolvimento das funções motoras acarreta 
consequências danosas no desenvolvimento da criança.  

No terceiro título “Fases do desenvolvimento infantil segundo Piaget, 
Brunner e Vygotsky”, classificamos os estágios do desenvolvimento cognitivos das 
crianças. 

O quarto título: “Elementos da psicomotricidade”, apontam os principais 
aspectos para o desenvolvimento psicocomotor, na Educação Infantil. Por fim, serão 
apresentados os resultados obtidos com base em uma pesquisa por meio digital, na 
qual buscamos entender questões importantes com o intuito de compreender melhor 
o processo do desenvolvimento psicomotor da criança. 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, na qual o ponto de partida 
se deu por meio do levantamento bibliográfico. Para tanto, foram usados referenciais 
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nos estudos de diversos autores, dentre eles podendo-se destacar Piaget, Vygotsky, 
Wallon, Le Boulch, Brunner e Fonseca. 

A pesquisa de campo foi realizada com uso de questionário, por meio digital, 
com seis professoras que atuam na rede de ensino municipal de Telêmaco Borba – 
PR. 

Foi possível concluir que a psicomotricidade é a base para o 
desenvolvimento da criança na Educação Infantil e, por isso, deve ser bem 
desenvolvida para que o pequeno não fique com uma defasagem no seu 
desenvolvimento. 

 

2- COMPREENDENDO A PSICOMOTRICIDADE 

A Psicomotricidade se estrutura em três pilares: o que fazer (emocional), o 
poder fazer (motor), e o saber fazer (cognitivo). Qualquer desequilíbrio em um 
desses pilares pode provocar desestruturação no processo de aprendizagem da 
criança.  

É entendida como uma ciência que estuda o ser humano por meio do seu 
movimento, que envolve os aspectos motores, afetivos e cognitivos: 

1. PSI – Aspecto emocional 
2. CO – Aspecto cognitivo 

3. MOTRIC - Movimento humano 

4. IDADE – Etapas da vida do ser humano, bebê, infância, adolescência, 
adulto e idoso. 

 
           A psicomotricidade tem por objetivos enxergar o indivíduo em sua 
totalidade e a prática dos movimentos do corpo em todas as etapas da vida 
da criança, o que se desenvolve de forma natural durante a primeira infância.  
          A motricidade ampla trata-se de quando a criança corre, pula ou se 
equilibra; já a motricidade fina é quando ela consegue amarrar os cadarços, 
segurar no talher para se alimentar sozinha ou escovar os dentes. 
        A motricidade tem a função de levar as experiências ao cérebro, que fará 
a passagem de cada estímulo e armazenará todas as informações sensoriais, 
perceptivas e afetivas, que a aprendizagem trouxe para o indivíduo. Na teoria 
de Wallon: 

A motricidade torna-se relevante como forma concreta de movimento, seja 
visual, tátil ou de locomoção que, dentre outras tantas possibilidades, 
organiza os indivíduos no mundo que os cercam e, mesmo que apresentem 
limitações ou dificuldades, são incorporadas à convivência social, ou seja, 
“é a partir do nascimento que os indivíduos passam a se organizar de forma 
motora, inicialmente a partir de movimentos reflexos como a sucção” 
(KOLYNIAK FILHO, 2010, p. 56). 

A estimulação psicomotora na Educação Infantil tem por objetivo a utilização 
do corpo como via de comunicação com o mundo. Também vai colocar a criança em 
situações variadas de exploração e experimentação, resgatando a sua memória 
motora, cognitiva, emocional e social em favor de seu desenvolvimento, 
qualificando-o para desenvolver cada vez mais a partir da sua habilidade motora. 

A psicomotricidade estimula no desenvolvimento cognitivo da criança a 
coordenação motora fina e grossa. É a ligação do movimento do corpo em relação 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de outubro de 2020 
 
 

 

ao seu mundo interno ao externo. Ela é equilibrada por três conhecimentos básicos: 
o movimento, o intelecto e o afeto; todos essenciais na prática pedagógica da 
Educação Infantil. 

 

3 - PREJUÍZOS NA FALHA DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

É inegável que a falta do desenvolvimento psicomotor acarreta 
consequências danosas no desenvolvimento da criança. Um dos casos que podem 
ser notados é da lateralidade pouco trabalhada no aluno. Isso pode causar 
problemas de localização espacial em sua relação com o mundo. A utilização dos 
termos direita e esquerda podem ficar prejudicados e a criança também poderá 
apresentar dificuldade para acompanhar a direção gráfica de leitura e escrita, no 
mundo do processo de alfabetização. 

A psicomotricidade bem desenvolvida na Educação Infantil, desde a 
lateralidade, noção espacial, movimento de pinça; ou seja, nos movimentos de 
coordenação motora, relaciona-se ao desenvolvimento cognitivo e emocional da 
criança, que possibilita que o pequeno compreenda seu corpo e as maneiras de se 
expressar por meio dele. 

É na Educação Infantil que ela será formada, estruturada, estimulada para 
que as habilidades cognitivas sejam desenvolvidas e solidificadas. Um bom exemplo 
é o movimento de pinça, que começa a se estabelecer na criança por volta dos dez 
meses de idade. Enquanto o bebê está engatinhando está trabalhando a 
coordenação motora da pinça que será utilizado de forma mais funcional quando a 
criança estiver pegando no lápis e no papel por volta dos 5-6 anos de idade. 

A psicomotricidade não está relacionada somente ao movimento 
isoladamente, mas é a educação de movimentos que se articulam e propiciam a 
melhor utilização das capacidades psíquicas. Ou seja, o ato de movimentar-se está 
diretamente ligado ao aspecto mental. 

Em sua função, também trabalha os aspectos sociais, cognitivo e motor do 
ser humano. O social e o emocional visam trabalhar os sentimentos, as emoções da 
criança. O cognitivo trabalha todo o processo de aprendizagem. Já a parte motora, 
trabalha toda parte corporal. 

Quando a psicomotricidade não é bem desenvolvida na Educação Infantil 
pode acarretar prejuízos no futuro como, por exemplo: o pequeno que não 
aprendeu, dentro da psicomotricidade, trabalhar com lateralidade, terá dificuldade de 
organização na escrita; terá dificuldade no raciocínio lógico; dificuldades de 
localização espacial, dentre outros. Existem coisas da aprendizagem que são 
desenvolvidas com mais intensidade pela criança se foi bem trabalhada a 
psicomotricidade, pois a mesma aprende a partir do próprio corpo. 

Todas essas habilidades precisam ser bem desenvolvidas na Educação 
Infantil e, se não desenvolvidas a criança poderá ter prejuízos em todos os aspectos: 
motor, cognitivo, social, emocional e mental. 

 

4- FASES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL SEGUNDO PIAGET, BRUNNER E 

VYGOTSKY 

Jean Piaget classifica os estágios cognitivos das crianças, em que cada fase 
é caracterizada por uma forma específica de conhecimento e raciocínio: 
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Estágio sensório-motor (de 0 a 2 anos) – Nesse momento da vida, a 
criança conquista seu mundo por meio da percepção e dos movimentos que 
paulatinamente vai adquirindo e aperfeiçoando. A exploração é a forma que dispõe 
de se colocar em contato com seu mundo. 

Estágio pré-operatório (de 2 a 7 anos) – A linguagem aparece como fator 
importante no desenvolvimento, auxiliando a criança nas interações, nos aspectos 
intelectual e afetivo-social. A criança refina seus movimentos (iniciados na fase 
anterior), torna-se mais ativa e curiosa. Por outro lado, compreende que pode 
representar suas ideias de várias formas com simulação, por exemplo.  

Estágio das operações concretas (de 7 a 11 ou 12 anos) – Aos poucos, e 
partindo de situações concretas, a criança exercita sua capacidade de reflexão. Vai 
também organizando seus valores morais, tendo mais autonomia em relação ao 
adulto. 

 Estágio das operações formais (de 12 anos em diante) – Nesse estágio, 
a criança tem capacidade de realizar operações no campo mental (não só as 
operações da escola, mas de ponderar ao tomar decisões, considerando suas 
conseqüências, por exemplo), pois passa do pensamento concreto para o 
pensamento formal, abstrato. (DALLA VALLE, 2011, p. 18-19) 

À semelhança de Piaget, Jerome Brunner classificou o desenvolvimento 
cognitivo das crianças nas seguintes etapas: 

 Estágio das respostas motoras: até 3 anos. 

 Estágio da representação icônica: de 3 a 9 anos. 

 Estágio da representação simbólica: a partir de 10 anos.   

No estágio das respostas motoras, a criança privilegia a ação como forma de 
representação do real. Nesse sentido, ela aprende sobre o ambiente ao manipular 
objetos e ao se movimentar. No estágio da representação icônica, é capaz de 
reproduzir objetos por meio de desenhos, massinha de modelar, blocos, mas ainda 
depende da memória visual e concreta. 

Na terceira etapa, a da representação simbólica, a criança consegue abstrair 
sem uma dependência direta da realidade, mas também de transformá-la 
conscientemente. 

Contudo, diferentemente de Piaget, Brunner acredita que a criança pode 
acelerar esse desenvolvimento se estiver envolta em um meio cultural rico e 
estimulante. Para ele, a linguagem tem um papel fundamental como amplificadora 
das competências cognitivas, pois é por meio dela que a criança interage com o 
ambiente e com o meio cultural.  

Por esse meio, aproxima-se do Vygotsky ao reconhecer que a criança não 
se desenvolve sozinha, mas por meio de uma intencionalidade compartilhada. 

Para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, as escolas 
devem oferecer assistência e educação, ou seja, um atendimento comprometido 
com o desenvolvimento da criança nos aspectos físicos, sociais, cognitivos e 
emocionais. É importante lembrar que apesar de existirem teorias de 
desenvolvimento humano, cada criança tem o próprio ritmo de desenvolvimento. 

A psicomotricidade é fundamental no movimento e na expressão do 
indivíduo. Facilitar a interação da criança com o mundo dos objetos e com indivíduos 
de um grupo social a que faz parte, por meio da motricidade, desenvolve suas 
capacidades psicológicas. Para Fonseca:  

A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de 
base na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-
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escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, 
a situar-se no espaço, há dominar seu tempo, a adquirir habilmente a 
coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve 
ser praticada desde a mais tenra idade; conduzida com perseverança, 
permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando já estruturada 
(OLIVEIRA, 2007, P. 36). 

Todo esse processo servirá de alicerce para todas as funções mais 
complexas que virão no desenvolvimento da criança: o equilíbrio pode ter o controle 
de seu corpo e ter também a coordenação motora fina para desenhar, pintar e 
escrever. Um corpo equilibrado permite desfrutar a autonomia e a autoestima 
necessária para todo o processo de aprendizagem.  

 

5 - ELEMENTOS DA PSICOMOTRICIDADE 

 Neste tópico, serão apresentados os elementos da psicomotricidade, os 
quais envolvem: esquema corporal, coordenação motora geral, coordenação motora 
fina, lateralidade e equilíbrio. Considerando que a criança se constrói por inteiro, de 
forma integrada, ao trabalhar com um dos elementos está, ao mesmo tempo, 
desenvolvendo outros. 

 

5.1- ESQUEMA CORPORAL 

O esquema corporal é o ponto de partida das diversas possibilidades de 
ação do ser humano no mundo e implica a percepção e o controle do próprio corpo, 
ou seja, a percepção de sensações relativas a esta ou aquela parte do corpo, 
ligados como um todo. 

Para Wallon (1973), o esquema corporal é um elemento básico 
indispensável na construção da própria personalidade. É a representação mais ou 
menos global que se tem do próprio corpo. 

Consequências das falhas na organização do esquema corporal: 
Dificuldades no controle dos movimentos corporais; dificuldades na percepção da 
realidade espacial e temporal; torpeza (derrubar, bater-se, esbarrar); dificuldades 
nas posturas de equilíbrio; Inibições físicas ou psíquicas; insegurança e 
desconexões.  

 

5.2 - COORDENAÇÃO DINÂMICA GERAL 

Fonseca (2012) define coordenação global como tarefas motoras 
sequenciais que se desenvolvem em um determinado tempo e que exigem a 
atividade conjunta de grandes grupos musculares. 

Um dos aspectos mais facilmente observáveis popularmente no 
desenvolvimento infantil é a coordenação dinâmica geral. Um movimento sem êxito, 
sem foco, sem equilíbrio demonstra claras falhas na coordenação do indivíduo.  

Consequências das falhas na coordenação dinâmica geral: Falta de 
agilidade nos movimentos em geral, mesmo nos básicos como: andar, correr, saltar, 
desviar de algo, subir e descer; dificuldades com uso dos objetos como bola, arcos, 
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cordas e raquete; grande desconforto com o próprio corpo; insegurança nas ações.  
 

5.3 - COORDENAÇÃO MOTORA FINA 

Para Fonseca (2012), a coordenação motora fina é a capacidade de 
coordenar movimentos manuais com referenciais perceptivos visuais, os 
movimentos de coordenação motora fina estão relacionados à coordenação óculo-
manual.  

Consequências das falhas na coordenação motora fina: Dificuldades em 
atividades refinadas como a pinça superior (pegar objetos muito pequenos); 
dificuldades no traço das letras, desenhos, alinhavos, montagens e colagens; 
dificuldades na construção de pilhas de objetos (torres). 

 

5.4 - LATERALIDADE 

Lateralidade é a prevalência dominante de um dos lados do corpo, direito ou 
esquerdo, no que diz respeito à mão, pé, olho e ouvido. Essa dominância lateral é 
definida neurologicamente. O lado esquerdo do cérebro controla os movimentos do 
lado direito do corpo e vice-versa. Assim, o indivíduo que é destro, aquele que usa a 
mão direita preferencialmente, tem no hemisfério esquerdo seu comando. E o 
sinistro, aquele que usa a mão esquerda, possui no hemisfério direito do cérebro o 
controle dos movimentos. 

Para organização da lateralidade é necessário que o trabalho corporal global 
aconteça. É assim que a criança que já conhece o seu esquema corporal e também 
possui noção dos espaços poderá descobrir qual lado do seu corpo é dominante.  

Consequências das falhas na lateralidade: Insegurança; dificuldade nas 
atividades em geral (de coordenação, de noção de espaço); dificuldades no traço, 
desenho. 

 

5.5- EQUILÍBRIO 

Todo movimento exige equilíbrio. Quando a criança está desenvolvendo as 
habilidades motoras é o equilíbrio que constitui a base para várias outras. Para 
Fonseca: 

A equilibração compreende, em termos psicomotores, a integração da 
postura num sistema funcional complexo, que combina a função tônica e a 
proprioceptividade (sensações internas do organismo) nas inúmeras 
relações com espaço envolvido (FONSECA 1995, p.146). 

Todo movimento humano dispõe de equilibração, que é à base da 
coordenação dinâmica geral. 

 

A equilibração traduz a exclusividade da postura bípede humana, de onde 
partem orientações extras biológicas únicas e peculiares. A complexa 
integração sensorial está na base da equilibração especificamente humana. 
Dela partem as orientações simbólicas definitivas da humanidade 
(FONSECA, 1995, p.144). 
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O equilíbrio, assim como todos os aspectos do desenvolvimento humano, se 
constrói passo a passo e de maneira interligada com os demais aspectos. Além de o 
equilíbrio ser fundamental para atividades do dia a dia da criança como: andar, pular 
e ficar em pé, o mesmo representa muito para a aprendizagem, principalmente na 
parte da alfabetização. Pois as crianças que apresentam pouco equilíbrio, podem 
apresentar dificuldades para escrever em linha reta por exemplo. 

Consequências das falhas no equilíbrio: Quedas; insegurança e 
descoordenação. 

 

6 - METODOLOGIA E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A pesquisa realizada foi de cunho qualitativo, pois, de acordo com Lakatos 
(2011, p.272), “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 
humano”. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário realizado por meios 
digitais, utilizando o aplicativo Whatsapp, com seis professoras da cidade de 
Telêmaco Borba - PR. De acordo com Gil, o questionário pode ser definido: 

 

Como técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 
objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc.(GIL, 1999, p.128). 

As participantes da pesquisa trabalham em duas escolas que ofertam 
Educação Infantil na cidade de Telêmaco Borba - PR; sendo uma escola particular e 
a outra pública. Para análise das respostas, as participantes da pesquisa foram 
divididas em dois grupos denominados Grupo 1 e Grupo 2, sendo Grupo 1 as 
professoras que atuam na educação infantil da rede privada, Grupo 2 as professoras 
que atuam na educação infantil da rede pública. 

Buscando saber sobre a importância da psicomotricidade na Educação 
Infantil a primeira questão apresentada foi “O que a criança precisa desenvolver no 
aspecto da psicomotricidade na Educação Infantil, para que não fique com o 
aprendizado defasado?”. 

Todas as professoras do Grupo 1 e do Grupo 2 responderam que a falta de 
um acompanhamento da psicomotricidade acarreta consequências danosas ao 
desenvolvimento da criança: 

Para as professoras do Grupo 1: 

A criança precisa desenvolver o seu esquema corporal, estruturação 
espacial, coordenação dinâmica geral, coordenação motora fina, 
lateralidade e equilíbrio.  

Nesta idade a criança aprende através de experiências a partir de seu 
próprio corpo e vivências significativas. O corpo é a principal centralização 
para desempenhar atividades que possibilitem o desenvolvimento 
psicomotor. Ela precisa ter domínio de seus movimentos e controle de seu 
corpo de forma consciente para que aprendizagem aconteça realmente. Se 
isto não ocorre, consequentemente algumas áreas de aprendizagem serão 
afetadas correspondendo às habilidades não desenvolvidas neste período. 
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Precisa desenvolver os movimentos, desenvolver tudo através do 
movimento corporal, ter a capacidade de criar e de pensar através do corpo, 
a criança aprende através disso. Tem que dominar o psicomotor para 
depois ter um bom desenvolvimento. 

As professoras do Grupo 2 responderam que: 

Precisa aprender de forma prazerosa e divertida a criar situações para sair 
do real ao seu potencial. Os maiores aprendizados são na hora da 
brincadeira e o professor deve propor atividades com a intenção de 
desenvolver o esquema corporal, lateralidade, motricidade ampla e fina, 
tônus, ritmo, noção espacial... 

Precisa desenvolver de um modo geral, lateralidade, noção espacial, 
coordenação motora fina e ampla, coordenação viso-motora, percepção 
tátil, esquema corporal. Todas essas trabalhadas a partir de jogos, 
brincadeiras e também com atividades de recorte, colagem e traçado. 

Desenvolver todas as fases com maior número de atividades, contemplando 
a psicomotricidade desde as mais leves e ir se intensificando a medida de 
cada observação do professor aluno. 

 

Constata-se, assim, que na Educação Infantil a criança precisa desenvolver 
as habilidades necessárias para seu desenvolvimento psicomotor. Barreto e Lapierre 
dizem que:  

A educação psicomotora deve trabalhar de maneira interligada funções 
motoras, cognitivas, perceptivas, afetivas e sociomotoras, ou seja, é 
realizado um trabalho que envolve a totalidade do sujeito, no qual 
movimento e afeto, não se encontram separados. Mas, para isso é 
necessário que o educador tenha um conhecimento científico do 
desenvolvimento infantil global além do desenvolvimento psicomotor, pois, 
as práticas desenvolvidas por este terão melhores resultados a partir do 
momento que sejam efetuadas de maneira consciente e respaldadas em um 
arcabouço teórico (BARRETO, 2000; LAPIERRE, 1986). 

A segunda questão procurou saber se “A criança que não tem uma 
Educação Infantil bem desenvolvida pode ter consequências no futuro? Por quê?” 

As professoras responderam que sim, pois a Educação Infantil é a base para 
todas as áreas no futuro, se a criança aprendeu bem na infância seu futuro será 
promissor. 

As professoras do Grupo 1 pronunciaram-se, dizendo que: 
 

Sim, pois a criança poderá apresentar algumas dificuldades em seu 
desenvolvimento, como dificuldade de movimento e em seu equilíbrio; 
dificuldade na coordenação motora ao escrever. Pode apresentar, também, 
dificuldade em noção de espaço, tempo e em combinar os gestos. 

A fase da criança de educação infantil corresponde ao período de maior 
desenvolvimento e aquisição de conhecimento. Neste período, o 
desenvolvimento acontece com muita rapidez e cada aspecto do mesmo 
necessita de atenção e estímulo adequados. Existem habilidades que, se 
não forem desenvolvidas nesta faixa etária, dificilmente terão sucesso se 
desenvolvidas tardiamente. Isto causará limitações em alguns aspectos da 
aprendizagem. 
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Sim, porque a educação infantil é a base para todas as áreas no futuro, se a 
criança tiver uma boa educação infantil ela se desenvolverá com mais 
facilidade para aprender tudo. Nessa fase que a criança desenvolve e se 
estimula em todos os aspectos psicomotores. 

Para as professoras do Grupo 2: 

Acredito que sim, ela até poderá realizar as mesmas atividades que a 
criança que teve uma ótima educação infantil, mas, certamente, com mais 
dificuldade. 

Sim. A educação infantil é a base para todos os anos seguintes e a 
psicomotricidade, além de tratar de estímulos corporais, desenvolve 
também aspectos psicológicos, com isso qualificando os processos de 
ensino-aprendizagem. 

Sim, a criança deve ser desenvolvida e estimulada, pois cada atividade se 
torna um pulo para próxima fase e novas atividades. 

Conforme afirmado pelas professoras, a Educação Infantil tem um papel 
primordial no desenvolvimento das crianças e, se não ocorrer de maneira correta, 
pode causar limitações em alguns aspectos de aprendizagem. 

Na concepção de Fernandez, 1990 “As dificuldades de aprendizagem são 
”fraturas” no processo de aprendizagem, onde essencialmente estão em jogo quatro 
fatores: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo. Os problemas de 
aprendizagem são consequências da anulação das capacidades de aprender e 
bloqueio das possibilidades de assimilação do aluno. E podem estar ligados a 
fatores individuais e relativos à estrutura familiar que o indivíduo faz parte.”  

A terceira questão buscou saber “Como e de que maneira a professora 
trabalha o desenvolvimento psicomotor da criança?” 

Para as professoras, isso acontece por meio de jogos, de recorte e colagem, 
rasgar papel, manusear objetos, com diversos materiais que estimulam e divertem 
ainda mais os pequenos. 

As professoras do Grupo 1 relataram que: 
 

Em sala de aula eu trabalho a psicomotricidade de uma forma bastante 
lúdica, com diversos materiais que estimulam e divertem ainda mais os 
pequenos. Tento trabalhar todos os dias e sempre com brincadeiras 
diferentes umas das outras. 

O trabalho que visa o desenvolvimento psicomotor deve considerar as áreas 
cognitivas, motores, emocionais, sociais, etc. Trabalhos efetuados em 
grupo, que haja movimento do corpo ligado a comandos são bons 
instrumentos no desenvolvimento psicomotor amplo. Atividades que exijam 
coordenação motora fina e concentração também são ótimas opções. 

Tento inserir a psicomotricidade em todas as áreas, trabalhar junto de 
maneira interdisciplinar, trabalhar a psicomotricidade em todas as 
atividades. 

Para as professoras do Grupo 2: 

Sempre com atividades lúdicas, bastante música, dança e jogos. Sempre 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de outubro de 2020 
 
 

 

explorando a brincadeira, o ambiente, a representação mental e, depois, o 
pensamento para desenhar tudo que fez por exemplo”. 

Através de jogos, brincadeiras, circuitos com obstáculos e desafios, 
atividades de recorte e colagem, rasgadura, manuseio de objetos, leitura de 
imagens, entre outros. 

Das mais diversas, desde massinha para modelar, pinturas das mais 
diversas técnicas de coordenação motora ampla e fina com bolas, 
bambolês, carrinho de rolimã, que a escola tem, muito bom. 

Observa-se, por meio das respostas das educadoras, que desenvolver 
atividades lúdicas facilita o aprendizado da criança. Segundo Friedmann: 

 

A atividade lúdica é muito viva e caracteriza-se sempre pelas 
transformações, e não pela preservação, de objetos, papéis ou ações do 
passado das sociedades [...]. Como uma atividade dinâmica, o brincar 
modifica-se de um contexto para outro, de um grupo para outro. Por isso, a 
sua riqueza. Essa qualidade de transformação dos contextos das 
brincadeiras não pode ser ignorada. (FRIEDMANN, 2006, p. 43). 

 

A quarta questão buscou saber: “Como a professora entende a importância 
da psicomotricidade na Educação Infantil?” 

As professoras entendem a psicomotricidade como muito importante, pois 
trabalha de forma integral o desenvolvimento da criança. 

As professoras do Grupo 1 disseram que: 

 

A psicomotricidade na educação infantil é indispensável, pois é nesse 
período que a criança tem o seu maior desenvolvimento psicomotor. 

A psicomotricidade é a base que deve ser considerada para o preparo de 
planejamentos de atividades dentro e fora de sala, considerando sua 
imensa importância no desenvolvimentoglobal da criança. Deve estar 
inserida nas atividades diárias de uma sala de aula de educação infantil. 

Entendo que é o essencial, que a educação infantil precisa desenvolver, é 
principal e que não pode pular etapas. 

Para as professoras do Grupo 2: 

Superimportante, pois trabalha o desenvolvimento do ser de forma integral. 
Como base para o desenvolvimento bem sucedido na vida escolar da 
criança. 
Muito importante quando a psicomotricidade e a parte lúdica trabalham 
juntos para o desenvolvimento da criança. 

 

De acordo com as respostas das professoras, a psicomotricidade na 
educação infantil é indispensável e que a criança não deve pular etapas. 

Campão e Cecconello (2008) complementam essa definição dizendo que a 
psicomotricidade procura educar o movimento ao mesmo tempo em que desenvolve 
os aspectos afetivos, sociais e cognitivos do ser humano. Portanto, é uma ciência 
que tem como objeto de estudo a relação do ser humano com o corpo em 
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movimento (Nicola, 2004). 
A quinta questão buscou saber: “Se a criança que entra mais tarde na escola 

se desenvolverá da mesma forma que aquela criança que entrou desde bebê? 
Justifique sua resposta.” 

Conforme as professoras, uma criança que inicia mais cedo na escola, 
certamente terá um ótimo desenvolvimento, diferente da criança que entra mais 
tarde na escola, que se desenvolverá de forma gradativa. 

Para as professoras do Grupo 1: 

 

Não, pois a criança que entra desde bebê já começa a realizar as atividades 
psicomotoras e já está um pouco mais desenvolvida do que a criança que 
entra mais tarde. 

Depende do contexto que a criança estiver inserida no período fora da 
escola. Crianças que encontram no ambiente familiar estímulos constantes 
e adequados, atividades e brincadeiras direcionadas e também livres, 
podem alcançar o mesmo nível de desenvolvimento das crianças que 
frequentam a escola. Por outro lado, se não houver esta preocupação por 
parte da família ou responsáveis a tendência é que este desenvolvimento 
não se concretize. 

Não, os bebês desenvolvem mais rápidos porque é decorrente dos 
estímulos, na escola já aprende e até mesmo de ver outras crianças, a 
relação de outras crianças se desenvolve. 

As professoras do Grupo 2 disseram que: 

Depende, já tive alguns alunos que não frequentaram CMEI e em casa 
foram muito bem estimulados e estavam no mesmo nível dos que vieram do 
CMEI, mas não é certo que acontece com todos, alguma coisa ele perde 
sim. A maior dificuldade com os que entram depois, comigo, é a questão de 
esperar e controlar impulsos. 

Não. Pois são etapas que foram puladas e que por mais que sejam 
trabalhadas não serão desenvolvidas da mesma forma. 

Ela desenvolverá na medida dos seus estímulos. Uma criança desenvolvida 
mais cedo, certamente, será mais ágil, mas a outra criança, que entrou 
depois, não fica sem se desenvolver. 

Assim, podemos concluir que:  

A entrada de bebês na creche, especialmente durante o primeiro ano de 
vida é um tema que tem gerado controvérsias no meio científico e leigo, 
pois implica em separações diárias do bebê de sua mãe, enquanto ele 
ainda é muito pequeno. Embora muitas pesquisas tenham examinado as 
consequências para a criança de seu ingresso na creche, um número mais 
reduzido tem investigado o processo de adaptação da criança à creche, 
principalmente em relação à criança menor de dois anos (Fein, 1995; Fein, 
Gariboldi & Boni, 1993; Zajdeman & Minnes, 1991). 

A sexta questão procurou saber: “O que acontece quando a 
psicomotricidade não é desenvolvida de maneira eficaz?” 

As professoras responderam que isso traz dificuldades no processo ensino-
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aprendizagem. 
Para as professoras do Grupo 1 

 
Quando a psicomotricidade não é bem desenvolvida a criança pode ficar 
com lacunas em seu desenvolvimento e em alguns casos pode afetar em 
sua aprendizagem. 
A psicomotricidade trabalhada superficialmente ou de maneira inadequada 
pode deixar ausências de capacidade intelectual e motora, que serão 
sentidas ao longo da vida escolar. Afetam diretamente a aprendizagem, 
trazendo com isso dificuldades na compreensão e desempenho de alguns 
conteúdos e conhecimentos. 
Quando a psicomotricidade não é desenvolvida no momento certo terá 
dificuldades mesmo adolescente e terá dificuldade na escrita e em todas as 
áreas. 

Neste sentido as professoras do Grupo 2 enunciaram que: 

 

A falta de estímulos pode gerar efeitos como uma criança com falta de 
atenção, que não sabe ouvir, esperar, expressar-se, não sabe resistir a 
tentações, com dificuldade para acompanhar a direção gráfica na leitura e 
na escrita. 
Acarretará dificuldades no processo de ensino-aprendizagem da criança, 
visto que a psicomotricidade é a base até mesmo para a escrita e 
localização da criança no caderno, por exemplo. 
A criança se tornará um adulto com algumas dificuldades em aprendizado, 
em socialização e na concentração. 
 

Segundo as concepções Walonianas (1995 apud Barros, Ferreira, Heinsius, 
2008, p. 296: “Tudo o que foi vivenciado pela criança anteriormente refletirá nas 
experiências futuras, modificando e transformando em representatividades”. 

Na sétima e última questão foi solicitado que as educadoras relatassem: 
“Como pode avaliar o desenvolvimento psicomotor na educação infantil?”.  

Nas respostas das professoras do Grupo 1: 

 

A avaliação da psicomotricidade pode ser realizada através da observação 
durante o momento de brincadeira da criança, observando os seus 
movimentos. 
É preciso observar a criança ao longo do exercício de suas atividades 
comuns em sala de aula, atentando-se para sinais que demonstrem 
incapacidade de executar tarefas que outras crianças da mesma idade 
executam com eficácia. É importante considerar nesta avaliação aspectos 
como ambiente familiar, possíveis distúrbios intelectuais, incapacidade 
motora, natureza e personalidade da criança. 
Avaliação cotidiana, avaliação contínua, avaliar o progresso do 
desenvolvimento da criança, se a criança alcançou os objetivos propostos, 
se a criança vai evoluindo gradativamente. Avaliar durante os anos, pular na 
cama elástica, por exemplo, acompanhar o desenvolvimento da criança. 

 

Na concepção das professoras do Grupo 2: 

Realizamos atividades de acordo com os conteúdos / objetivos que 
recebemos da SME para cada faixa etária e todas aplicadas com 
intencionalidade e mediação da professora, repetindo sempre que 
necessário até que a turma atinja o objetivo proposto. 
Através das brincadeiras realizadas, vendo o que o aluno já consegue o que 
ainda não consegue e dessa forma, trabalhar em cima da dificuldade. 
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Muito importante para o desenvolvimento da criança. 

 

Por meio dos relatos das professoras foi possível perceber que a 
psicomotricidade tem como objetivo principal fazer com que o indivíduo descubra 
seu próprio corpo em relação ao seu mundo e sua capacidade de movimentação. O 
papel da psicomotricidade é auxiliar a criança a aprender e integrar sua 
corporeidade. É, portanto, a consciência sobre o movimento, que vai da 
intencionalidade à sua manifestação. O movimento psicomotor é construído pelo 
indivíduo, o que exige uma consciência e um domínio sobre a motricidade. Para 
Oliveira:  

A educação psicomotora deve ser considerada como uma educação de 
base na escola primária. Ela condiciona todos os aprendizados pré-
escolares; leva a criança a tomar consciência de seu corpo, da lateralidade, 
a situar-se no espaço, a dominar seu tempo, a adquirir habilmente a 
coordenação de seus gestos e movimentos. A educação psicomotora deve 
ser praticada desde a mais tenra idade; conduzida com perseverança, 
permite prevenir inadaptações difíceis de corrigir quando já estruturada 
(OLIVEIRA, 2007, P. 36). 

 

Sendo assim, é necessário que a criança se desenvolva por completo, que 
tenha um desenvolvimento psicomotor harmonioso, para que possa explorar e 
ampliar cada vez mais suas habilidades. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho, pode-se concluir a importância e a valorização da 
psicomotricidade como pilar no qual as aprendizagens cognitivas irão se sustentar. 
Objetivou-se apontar que o desenvolvimento da criança segue um caminho 
psicomotor constante, isto é, invariavelmente as competências adquiridas pela 
criança, neste período, seguem uma sequência de aquisições maturacionais 
(neuromotoras) e estruturais (psicogenéticas), que envolvem aspectos motores, 
cognitivos, emocionais e sociais.  

A escola é, desde muito cedo, um meio social participador da vida da criança 
e, também por isso, um importante agente motivador do desenvolvimento e da 
estrutura infantil.     

Atualmente, as crianças ficam mais conectadas nos computadores, celular e 
acabam não vivenciando a parte motora de pular, de correr, entre outros. Com isso, 
as crianças estão mais limitadas. E a psicomotricidade vem mostrar que a criança 
vai ter um bom desenvolvimento futuramente, se ela for mais ativa enquanto criança, 
na fase principal que é a educação infantil. Constata-se que a escola é um 
complemento integral no desenvolvimento da criança. 

Quando a criança for alfabetizada, ela precisa ter essa noção da 
lateralidade, noção de direita/esquerda, frente/trás, embaixo/em cima, entender o 
que é linha/coluna. Para as crianças que estão em desenvolvimento, esse aspecto 
tem que ser bem trabalhado. Assim, as crianças vão aprendendo e desenvolvendo, 
diariamente, com as atividades que o professor vai fazendo com eles em sala de 
aula. 

Para haver um trabalho efetivo e em grupo, deve haver um envolvimento 
entre educadores, gestores (direção, coordenação e supervisão), pais e crianças. 



VII Encontro de Pesquisa da FATEB - Telêmaco Borba, PR, 29 e 30 de outubro de 2020 
 
 

 

Não se pode agir com as crianças pequenas sem considerar as necessidades e as 
vontades delas, os medos e os sentimentos. 

Para que ocorra um trabalho responsável e consciente pela infância nas 
instituições de Educação Infantil, é preciso contar com uma equipe de especialista, 
ou seja, uma equipe multidisciplinar. A importância desses assessores para a 
educação é fundamental, pois são novos olhares e novos saberes técnicos para 
transformar as dúvidas em reflexões e as ponderações em resultados. 

O professor deve ficar atento e observar em cada faixa etária porque, se a 
criança não responde de acordo com o que se espera dela, um especialista pode ser 
necessário. Portanto, deve-se fazer um acompanhamento individual e continuo e, se 
perceber algo errado, conversar com o orientador da escola para que a família seja 
chamada. 

Portanto, a partir dos estudos realizados, considera-se que o trabalho com 
essa faixa etária deve ser realizado com muita dedicação, pois se refere aos 
estímulos que, internalizados pelo cérebro, farão grande diferença para o 
processamento das aprendizagens futuras, diminuindo, assim, os índices de 
dificuldades de aprendizagem. 
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RESUMO 

 

O presente artigo irá relatar a experiência da criação do livro “Serena e seus 

Amigos” um livro infantil criado no primeiro semestre do ano 2020. Sua escrita foi 

elaborada de forma colaborativa por um grupo contendo seis acadêmicas do curso 

de pedagogia, um processo que incentivou o trabalho em equipe, com o principal 

objetivo de incentivar a literatura infanto-juvenil e abordar temas relevantes como 

desmatamento, animais em extinção e a cultura indígena, valorizando a Amazônia 

importante território ambiental. O livro foi criado com o intuito de alcançar as 

crianças entre oito a doze anos, criando um contexto onde o público alvo se 

identificasse com os personagens principais, imaginassem o local onde a história 

acontecia e desenvolvessem o cuidado e apreço pela natureza e pelos animais, 

trabalhando a criatividade a empatia e o conhecimento. O livro foi escrito baseado 

em pesquisas sobre a Amazônia e animais que sofrem risco de extinção, 

utilizando como ponto de partida reportagens sobre o meio ambiente, todo o 

processo foi elaborado de forma cuidadosa para que tal assunto pudesse se tornar 

atrativo ao público infantil. Os resultados foram satisfatórios, o livro foi escrito e 

ilustrado pelo grupo, um trabalho em equipe que enriqueceu a trajetória 

acadêmica dos envolvidos e busca contribuir na formação de leitores. Conclui-se 

que a literatura é de suma importância para os estudantes tornando-se necessária 

desde os anos iniciais, além dos saberes gramáticos livros infantis podem revelar 

valores e trabalhar a formação do caráter dentre tantos outros benefícios para o 

desenvolvimento do aluno. 

Palavras-chave: Literatura Infantil, Conscientização, Amazônia. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article will report on the experience of creating the book “Serena and its 
Friends”, a children's book created in the first semester of the year 2020. Its writing 
was elaborated in a collaborative way by a group containing six students from the 
pedagogy course, a process that encouraged teamwork, with the main objective of 
encouraging children's literature and addressing relevant topics such as 
deforestation, endangered animals and indigenous culture, valuing the Amazon as 
an important environmental territory. This book was created with the intention of 
reaching children between eight and twelve years old, creating a context where the 
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target audience identified with the main characters, imagined the place where the 
story happened and developed care and appreciation for nature and animals, 
working creativity, empathy and knowledge. The book was written based on 
research on the Amazon and animals that are at risk of extinction, using reports 
about the environment as a starting point, the whole process was carefully 
designed so that this topic could become attractive to children. The results were 
satisfactory, the book was written and illustrated by the group, a team work that 
enriched the academic trajectory of those involved and seeks to contribute to the 
formation of readers. We conclude that literature is of paramount importance for 
students, becoming necessary since the early years, in addition to grammar 
knowledge, children's books can reveal values and work on character formation 
among many other benefits for student development. 
 

 Key-words: Children's Literature, Awareness, Amazon. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Este presente trabalho foi realizado no intuito de conscientizar a 
importância da leitura para as crianças. No começo da criação e estruturação do 
livro foi um pouco dificultoso, mas, com muita dedicação foi obtido êxito ao 
concluí-lo.Por conta do desmatamento e extinção dos animais, houve a extrema 
necessidade da criação de uma história infantil, com ilustrações e linguagem clara 
e objetiva, relacionada a este contexto para trazer as crianças o conhecimento e 
importância da preservação do meio ambiente através da leitura.  

A Amazônia brasileira é um dos locais com mais riquezas no mundo, e 
também é lar dos índios, os primeiros habitantes do Brasil e de várias espécies de 
plantas e animais. Nesse sentido é muito importante trabalhar sobre o tema em 
sala de aula para que crianças entendam a importância da preservação e desta 
maneira, um livro sobre essa temática é enriquecedor pois levará a criança a um 
mundo de imaginação, despertando sentimentos e emoções, esculpindo em si 
conhecimento.  

Assim, também trazendo a eles mais vontade de preservar o restante de 
florestas e animais que a Amazônia tem, visto que não será a única beneficiada, 
pois o planeta contém diversas florestas e espécies de animais que precisam de 
cuidados. 

Muitas espécies de animais da Amazônia estão ameaçados de extinção ou 
sofrem forte pressão de descaracterização. Alguns exemplos são a onça pintada o 
gavião real e o boto cor-de-rosa, estes foram escolhidos como personagens da 
história infantil "Serena e seus Amigos", eles são uns dos animais ameaçados, e 
que possuem suas riquezas, contribuindo para o meio ambiente. 

Criar uma conscientização precoce nas crianças para que desenvolvam 
suas perspectivas para equilibrar o meio ambiente é uma tarefa e tanto, mas que 
pode ser concluída com sucesso. 
 

 

 

2. METODOLOGIA  
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Este artigo foi desenvolvido na instituição de ensino superior FATEB, 
localizado na cidade de Telêmaco Borba, interior do estado do Paraná por 
acadêmicas do 3º e 4º período do curso de pedagogia. Pensado e construído com 
o intuito em relatar e deixar registrada nota da importância da conscientização a 
respeito de assuntos de altos valores desde a infância foi registrado aqui a breve 
experiência da criação de um livro infantil que teve como situação problema o 
desmatamento e como objetivo a conscientização infantil de forma lúdica, que tem 
como público-alvo crianças entre 8 e 12 anos.  

Para compreensão da metodologia utilizada, faz-se necessário a retomada 
ao problema abordado no livro “Serena e seus Amigos” - A importância da 
conscientização desde a infância. No caso do livro, o foco foi a conscientização a 
respeito da natureza, abordando um local conhecido mundialmente a floresta 
Amazônica, que vai além de ser conhecido também é próximo das crianças, elas 
sabem que fica no mesmo país onde elas estão, gerando uma sensação de 
pertencimento territorial do cenário da história contada. 

A decisão ao tema veio após inúmeras queimadas ocorridas na floresta no 
ano de 2019-2020. Consideramos conhecimento como construção, toda 
construção necessita de uma base, tratando de pessoas onde seria o estágio ideal 
da vida para a construção de uma base? Infância. 

Após isso cada passo dado foi a fim de conseguir deixar o assunto mais 
lúdico possível para que a criança ao divertir-se lendo o livro e descobrindo a 
história da pequena índia Serena criasse uma afetividade em relação a 
preservação da natureza. Foi criado então um sentimento no livro em que a 
criança participa, o narrador que é a própria floresta amazônica como fica claro na 
última página do livro tem um diálogo com a criança, para que ela tenha dentro 
dela que faz parte de algo. 

Finalizada a primeira parte, partiu-se para elaboração, adaptação e 
correção. Quando pronto, foi enviado para análise avaliativa, onde obteve nota 
máxima. Além da enorme contribuição acadêmica agregada a vida de cada uma 
das autoras há a esperança de que um dia, sendo com a obra “Serena e seus 
amigos” ou com outra de igual valor a conscientização sobre determinados 
assuntos venham a ser tratados desde a infância e não apenas anos depois dessa 
fase por serem “assuntos de adultos”, tais assuntos deveriam ser chamados como 
assuntos de humanos.  

 
3. DESENVOLVIMENTO  

 

Este capítulo, trata da revisão da literatura, expondo os princípios teóricos 
que norteiam este trabalho, para isso é apresentado a Floresta Amazônica no 
contexto do desmatamento, seguido do contexto da extinção dos animais, 
posteriormente do contexto da importância da conscientização sobre os mesmos 
através da leitura.  

 
 
 
 

3.1 FLORESTA AMAZÔNICA 
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No Brasil, há uma rica reserva florestal denominada Floresta Amazônica 
que está localizada na grande Amazônia, ela é considerada uma das maiores 
florestas do mundo com a maior biodiversidade do planeta, ou seja, nela há uma 
riqueza de diferentes árvores de variados tamanhos, plantas medicinais e 
energéticas, animais diversos, aves, rios e algumas tribos indígenas. 

Todavia, com o avanço da tecnologia, a famosa globalização e dos 
interesses industriais totalmente descontrolados, iniciou-se em 1970 a ocupação 
da Floresta Amazônica, desde então, essa produtividade máxima gerou um 
grande impacto no meio ambiente. Acredita-se que isto pode ser uma questão 
cultural, pois desde o descobrimento do Brasil, os portugueses devastaram as 
árvores pau-brasil para exportação, seguido da cana-de-açúcar. 
 

Imagem - Taxa anual de desmatamento desde 1988 na Amazônia Legal 

 
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2019) 

 

Algumas áreas da floresta ainda seguem intactas, pois o desmatamento no 
Brasil é controlado por meio de fiscalizações, sendo aplicado multas quando não 
se tem licença para o desmatamento sendo de maneira ilegal. Segundo a INPE, 
as taxas de desmatamento legal sofreram oscilações, sendo em 1995 a maior 
taxa, e em 2012 a menor e a parte azul refere-se à estimativa de 2019. 

Entretanto por conta da criação de cidades e os interesses das indústrias 
em produzir constantemente e lucrar demasiadamente, as taxas de desmatamento 
só estão aumentando, colocando em risco a biodiversidade brasileira. 

Segundo Segura (2001, p.165, apud MEDEIROS et al 2011, p.7) “[...] Vive-
se no capitalismo e no materialismo e se esquece que a natureza é importante 
para a gente também e por isso depende, antes de tudo, de educação”, desta 
maneira, é necessário salientar que a floresta precisa de um olhar mais atencioso, 
pois não se pode descartar a possibilidade da destruição dela por conta da 
ganância do homem.  

Portanto, é indispensável o trabalhar das escolas sobre a educação 
ambiental desde as séries iniciais, como também a criação de livros que abordam 
o assunto para que haja a conscientização sobre coração do Brasil e de sua 
fundamental importância, para que futuramente as decisões dos homens 
vindouros sejam tomadas em prol do bem estar dela e de seus habitantes.  
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3.2 EXTINÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Para que uma espécie seja considerada extinta é quando o último ser dela 
é encontrado morto, já as espécies ameaçadas de extinção é quando são 
encontrados fatos que comprovam uma possível extinção da espécie futuramente. 

O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, mas, que sofre 
com o desmatamento, queimadas, caças e pescas ilegais, tudo para que o homem 
possa expandir seus projetos industriais, implantar hidrelétricas, mineração, isso 
pode acarretar falta de alimento, fragmentação de seus habitats, alguns animais 
mortos por conta do fogo e eliminação por caças.  
 

Tabela 1- Lista Oficial dos animais ameaçados de extinção da Floresta 

Amazônica 

1- Gato-Maracajá 
(Leopardus wiedii) 

8- Uacari (Cacajao 
hosomi) 

15- Gato-do-mato 
(Leopardus tigrinus) 

2- Peixe-Boi da Amazônia 
(Trichechus inunguis) 

9- Macaco-aranha (Ateles 
belzebuth) 

16- Papagaio- 
de-peito-roxo (Amazona 
vinacea) 

3- Ararajuba (Guaruba 
guarouba) 

10- Macaco-prego 
(Sapajus cay) 

17- Chauá (Amazona 
rhodocorytha) 

4- Gavião real (Harpia 
harpyja) 

11- Sauim-de-coleira 
(Saguinus bicolor) 

18- Jacu-estalo 
(Neomorphus geoffroyi 
amazonicus) 

5- Ariranha (Pteronura 
brasiliensis) 

12- Tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga 
tridactyla) 

19- Boto-cinza (Sotalia 
guianensis) 

6- Onça-Pintada 
(Panthera onca) 

13- Cuíca-de-colete 
(Caluromysiops irrupta) 
 

20- Boto-cor-de-rosa (Inia 
geoffrensis) 
 

7- Onça Parda (Puma 
concolor) 

14- Caiarara (Cebus 
kaapori) 

 

Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (2018) 

 

O quadro acima apresenta apenas 20 dos animais que foram listados 
oficialmente segundo a IMCBio (2018) como ameaçados de extinção, a 
degradação de seus habitats contribuiu lamentavelmente para que se tornassem 
vulneráveis.   
 

3.3 CONSCIENTIZAÇÃO POR MEIO DA LEITURA 

 Conscientizar nada mais é do que tornar um indivíduo conhecedor sobre 
tal assunto, nesse contexto, a leitura traz grandes benefícios para o 
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desenvolvimento e prática da criança, ler torna-a mais crítica, exercita sua 
imaginação, ela adquire conhecimentos para a vida. 
 

Quando o que se deseja é formar uma criança que tenha princípios e 
valores capazes de recriar um mundo melhor, a literatura infantil tem que 
ser considerada como um auxílio importante, porque é capaz de 
possibilitar acesso ao real sem impedir a riqueza do imaginário. 
SANTA’NNA (2004, p.32 apud MORAES et al p.126) 

  No livro “Serena e seus Amigos” foi extraído o máximo de informação 
possível para relatar o desmatamento e a extinção dos animais como a onça 
pintada, o gavião real e o boto-cor-de-rosa, foi escrito de maneira clara, objetiva e 
de linguagem infantil para conscientizá-los do problema existente no país, além de 
trazer informações importantes da maior árvore da floresta amazônica, da espécie 
Dinizia excelsa conhecida como Angelim vermelho medindo 88 metros e está em 
um área distante dos incêndios conforme divulgado pela Secretaria de Estado da 
Ciência e Tecnologia do Amapá (Setec). 

Segundo Guimarães (apud MEDEIROS et al pg.01, 2011) “a educação 
ambiental deve ser um processo contínuo e permanente, iniciando em nível pré-
escolar e estendendo-se por todas as etapas da educação formal ou informal”, 
visto que, é de fundamental importância o contato da criança com a leitura sobre o 
meio ambiente desde cedo, extraindo para si grandes informações que 
contribuirão para seu futuro, equilibrando o meio ambiente. 
 

3.4  DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Durante a escrita do livro “Serena e seus Amigos”, foi realizado uma 
enquete na plataforma do Instagram como pesquisa de caráter quantitativo para 
análise dos dados sobre como procedia ao hábito e o estímulo da leitura na 
sociedade e sobre a temática livro e seus gêneros. Os dados coletados estão 
respectivamente nas tabelas a seguir. 
 

Tabela 2- Enquete sobre a leitura 

PERGUNTAS SIM NÃO 

1- Você tem o hábito de 
ler para os seus 
filhos/sobrinhos? 

 
23 

 
22 

2- Você estimula o seu 
filho/sobrinho a ler? 

28 14 

Fonte: Autoria Própria 

 

Percebe-se que houve quase um empate na pergunta 1, e apenas por um 
número de diferença que o voto no sim ganhou, mas, infelizmente está claro que a  
leitura não é um hábito muito presente na sociedade. Em contrapartida, na 
segunda pergunta, 28 pessoas responderam que sim, estimulam seus filhos a ler, 
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e 14 pessoas votaram que não, por um lado, obteve-se um resultado positivo pois 
como ressalta Almeida (2009, p.26 apud PEREIRA, pg.07, 2012) “Ler, segundo 
Freire, não é caminhar sobre as letras, mas interpretar o mundo e poder lançar 
sua palavra sobre ele, interferir no mundo pela ação. Ler é tomar consciência. 
[...]”, portanto só de estimular a criança a ler, já um processo. 
 

Tabela 3- Enquete sobre livros 

Perguntas % % 

1- Na sua opinião qual 
idade é ideal para 
presentear uma criança 
com um livro? 

 
90%  

Desde o nascimento 

 
10% 

 A partir dos 5 anos. 

2- Você prefere ler uma 
história ou assistir o filme 
sobre? 

70%  
Filme 

30%  
Livro 

3- Você lê em média 
quantos livros por ano? 

95% 
Entre 1 a 5  

5% 
Mais de 10 

4- Qual estilo de leitura 
mais lhe agrada? 

97% 
Quadrinhos 

3% 
Poesia 

5- O que lhe chama a 
atenção no momento da 
compra de um livro 
infantil? 

 
98% 

Tema 
 

 
2% 

Capa 

Fonte: Autoria Própria 

 

Com base nos dados coletados da tabela 3, é notório a importância do 
tema na compra do livro infantil, e que independente de ser bebê, ganhar um livro 
de presente é enriquecedor, pois poderá ouvir histórias que desenvolverá sua 
imaginação desencadeando emoções e sentimentos, formando um indivíduo mais 
autêntico,  também ganhar um livro de presente é uma oportunidade de praticar a 
leitura quando possível.  

Pode-se observar que 70% dos votos preferem os filmes ao invés de ler os 
livros do mesmo conteúdo, e 95% lê em média de 1 a 5 livros por ano, e 
pouquíssimas lê mais de 10 livros por ano, diante disso, é lícito que a leitura está 
ausente no cotidiano das pessoas, existem variados estilos de leitura, e de acordo 
com os dados coletados, 97% gostam de leituras do estilo em quadrinhos, devido 
aos desenhos que o acompanham. 
 

 

4. CONCLUSÃO  

   

Levando-se em consideração o processo de elaboração do livro e 
desenvolvimento do trabalho realizado se faz imprescindível que todos se 
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conscientizem da importância da leitura para o desenvolvimento educacional das 
crianças, desta forma é necessário estimular a leitura infantil uma vez que através 
do ato ler a criança se apropria de muitos conhecimentos, se conscientiza da 
necessidade de ser um protagonista de sua própria história. 

Todo o processo de criação do livro foi elaborado visando à 
conscientização através da leitura na busca de um conhecimento significativo, 
quando a criança ao ler a história se sentisse parte da mesma, vivenciasse o 
momento, buscou-se levar a criança a acreditar que ela é parte não só da história, 
mas também parte do processo de preservação do meio ambiente e animais.  

Em virtude das pesquisas para a elaboração do livro e pela observação dos 
aspectos analisados durante o trabalho ao que se refere à pesquisa quantitativa 
muito ainda tem que se desenvolver em busca de conscientização na relação da 
necessidade da leitura e também na conscientização de proteção do meio 
ambiente. 
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O MOMENTO DO SONO NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E SEUS BENEFÍCIOS PARA A APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS 
 

Priscila Salvador1 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados referentes a 
investigação sobre a importância do sono para o desenvolvimento e aprendizagem 
infantil, especificamente para crianças de 0 a 3 anos e de que maneira ocorre a 
organização desse momento, como parte da rotina, em dois Centros Municipais de 
Educação Infantil da cidade de Telêmaco Borba – PR, no intuito de contribuir para 
reflexões e formação de profissionais que atuam nessa etapa de ensino. O trabalho 
consiste em uma pesquisa qualitativa, para tanto, buscou-se os fundamentos 
relacionados ao assunto proposto, elucidando autores como Alves (2016), Barbosa 
(2006), Coelho (2009) e Vygotsky (2007; 2010). Posteriormente, realizou-se a 
pesquisa de campo, tendo sido distribuídos questionários contendo 6 questões 
abertas, à direção, coordenação e professores que atuam nesta etapa de ensino, 
para averiguar as concepções desses profissionais sobre o momento do sono e seus 
benefícios para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. A pesquisa 
evidenciou a necessidade de maiores orientações aos professores para a 
organização desse momento, bem como a abordagem mais específica do assunto 
nas diretrizes pedagógicas. 
Palavras-chave: Educação Infantil; Sono; Aprendizagem; Desenvolvimento.  

 

ABSTRACT 

 
This article aims to expose the results referring the study regarding the importance of 
sleep for child development and learning, specifically for children aged from 0 to 3 
years old, and how the management of that moment occurs, as part of their daily 
routine, in two Early Childhood Education Centers of Telêmaco Borba – PR, with the 
intention to contribute for reflections and formation of professionals who work in this 
teaching stage. This study consists of qualitative research, for that used references 
related to the theme, highlighting Alves (2016), Barbosa (2006), Coelho (2009) and 
Vygotsky (2007; 2010). After, a field survey was made by sharing blank forms with 6 
discursive and open questions. These forms were shared with the school 
management, coordination and teachers, more specifically those who works in this 
learning stage, to find out the opinion and formation of these professionals regarding 
the sleep moment and their benefits for the child’s learning and development. The 
search evidenced the need for more guidance to teachers for to organize this 
moment, as well as a specific approach the subject in the pedagogical guidelines. 
Key-words: Childhood Education; Sleep; Learning; Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O momento do sono é uma das partes que compõem a rotina dos Centros de 

Educação Infantil, sendo um momento onde as crianças podem repousar e 
descansar, principalmente aquelas que permanecem em tempo integral nessas 
instituições (REIS, 2017). No entanto, esse momento é muitas vezes visto como algo 
obrigatório, onde a rotina é pré-determinada para que todas as crianças realizem as 
mesmas atividades e ações em um mesmo tempo (BATISTA, 1998), sem respeitar 
suas particularidades, o que se opõe ao estabelecido pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (2010) que determinam que os Centros de 
Educação Infantil devem planejar as ações visando o desenvolvimento integral das 
crianças e valorizando sua autonomia. 

 Dessa forma, buscou-se nesse trabalho investigar sobre a importância do 
sono para o desenvolvimento e aprendizagem infantil, especificamente para crianças 
de 0 a 3 anos, no intuito de contribuir para reflexões e formação de profissionais que 
atuam na Educação Infantil em relação aos benefícios de bons hábitos de sono para 
o desenvolvimento e aprendizagem e de como o momento do sono deve ser 
organizado, uma vez que se supõe a falta de conhecimento do assunto por parte 
desses profissionais. 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, tendo como abordagem 
metodológica a pesquisa bibliográfica para embasamento do tema proposto. Em 
seguida, para não limitar o trabalho apenas à teoria, realizou-se uma pesquisa de 
campo utilizando como instrumento o questionário, que foi distribuído em dois 
Centros Municipais de Educação Infantil de Telêmaco Borba- PR, com o intuito de 
averiguar as concepções dos profissionais dessas instituições a respeito do 
momento do sono para as crianças de 0 a 3 anos e, ao mesmo tempo, o preparo 
destes na organização desse momento. 

Com a intenção de estruturar este trabalho, apresentou-se na primeira parte 
concepções sobre aprendizagem e desenvolvimento segundo a teoria de Vygotsky 
(2007; 2010), enquanto que na segunda parte apresentou-se considerações sobre o 
sono infantil de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (2010) no intuito de observar o que dizem a respeito do momento do sono e 
de como este deve ocorrer. 

A terceira parte foi organizada de modo a apresentar o sono como parte da 
rotina da Educação Infantil, conceituando rotina a partir de Barbosa (2006) e a 
importância do protagonismo da criança nas ações que compõem as rotinas dessas 
instituições. Por fim, apresentou-se os benefícios do sono para a aprendizagem e 
desenvolvimento das crianças e suas especificidades de acordo com a faixa etária, 
utilizando-se essencialmente as obras de Alves (2016) e Coelho (2009).  

A partir do estudo realizado, identificou-se a necessidade de oferta de cursos 
de formação aos profissionais da Educação Infantil, relacionadas ao sono na 
infância e a maneira que este deve ocorrer, além da abordagem desse assunto nas 
diretrizes pedagógicas e a construção de hábitos de sono por parte dos professores 
em parceria com os pais. 

 

 2 METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa é de caráter qualitativo, sendo que de acordo com os autores 

Marconi e Lakatos (2011), esse tipo de pesquisa busca coletar e analisar os dados 
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de maneira detalhada, descrevendo o comportamento humano e permitindo a 
aproximação do problema, sendo assim, adequado a finalidade deste artigo. 

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica que permite maior 
aprofundamento na temática proposta, por trazer concepções de diferentes autores 
a respeito do assunto. De acordo com Marconi e Lakatos (2003) a pesquisa 
bibliográfica utiliza fontes secundárias, podendo ser escrita, no caso de jornais, 
livros, revistas, teses, etc., ou por meios de comunicações orais, como vídeos, filmes 
e televisão. Os autores defendem que esse tipo de pesquisa tem como finalidade 
“colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto [...]” (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.182).  

Para tanto, nesse trabalho, foram consultados materiais de diferentes autores 
que possuem conhecimento e experiências de investigações no assunto, dentre eles 
Alves (2016), Barbosa (2006), Coelho (2009) e Vygotsky (2007; 2010), além de 
documentos que norteiam o funcionamento da Educação Infantil como a Lei de 
Diretrizes e Bases 9.394/96 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (2010).  

Na sequência, foi realizada a pesquisa de campo, que “consiste na 
observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de 
dados a eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para 
analisá-los” (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.186). Nessa etapa o intuito foi de 
verificar os conhecimentos que os diretores, coordenadores e professores dos 
Centros Municipais de Educação Infantil possuem a respeito dos benefícios do sono 
para o desenvolvimento e aprendizagem infantil, bem como ocorre a organização 
desse momento  na rotina dessas instituições e as dificuldades encontradas, para 
tanto utilizou-se como instrumento metodológico o questionário, Marconi e Lakatos 
(2003) definem que: 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 
série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 
a presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário 
ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 
pesquisado devolve-o do mesmo modo. (MARCONI E LAKATOS, 2003, 
p.200). 

 
Nesse sentido, foram elaborados dois questionários com questões abertas, 

em dois Centros Municipais de Educação Infantil de Telêmaco Borba. Um 
questionário destinado a direção e coordenação e o outro a dois professores das 
instituições definidas. Os questionários foram feitos no Formulários Google e 
enviados a oito participantes, inicialmente o contato foi via WhatsApp e, na 
sequência enviado e recebido por e-mail, sendo que destes, retornaram sete 
questionários respondidos.  

Para a escolha dos professores considerou-se o tempo de atuação em 
Centros de Educação Infantil de Telêmaco Borba, sendo um professor de cada 
instituição com maior tempo de experiência e outro professor iniciante na área. Para 
a análise dos dados, os Centros Municipais de Educação Infantil serão identificados 
como CMEI A e CMEI B, o diretor como DIR, os coordenadores como CO e os 
professores como P1 e P2. 

 
3 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
A aprendizagem e o desenvolvimento são termos intrinsecamente ligados, já 

que as aprendizagens do indivíduo interferem diretamente em seu desenvolvimento 
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e por sua interdependência são termos muitas vezes confundidos. Segundo Asbahr 
e Nascimento (2013), o desenvolvimento, entendido de forma ampla, trata-se das 
mudanças no comportamento enfrentadas pelo indivíduo ao longo de sua vida, por 
fatores que influenciam ou determinam a sua formação enquanto ser humano.  Já a 
aprendizagem, segundo Vygotsky (2007) é o que possibilita o desenvolvimento, 
quando organizado de maneira adequada. 

O desenvolvimento ocorre em qualquer fase da vida humana, mas é nos 
primeiros anos de vida, mais precisamente na primeira infância (0 a 3 anos), que 
este se mostra ainda mais relevante, pois é nesse período que os aspectos motores, 
psíquicos e da linguagem são desenvolvidos. No entanto, para que isso ocorra, é 
necessário que a criança esteja em um ambiente favorável à sua aprendizagem e 
um dos lugares considerados privilegiados para essa ação é o espaço escolar, o 
qual de acordo com Asbahr e Nascimento (2013) deve criar condições para que a 
criança possa amadurecer e assim se desenvolver. 

Dentro das teorias que conceituam a aprendizagem e desenvolvimento 
infantil, pode-se destacar a de Lev Vygotsky, psicólogo bielo-russo que contribui com 
seus estudos nessa área. Suas investigações são de extrema importância, de 
acordo com Neves e Damiani (2006), por criticar teorias que separassem a 
aprendizagem do desenvolvimento. Vygotsky ainda relaciona o ser humano e o meio 
social, considerando como significativa influência na vida da criança desde seu 
nascimento, incluindo a instituição escolar. 

Nesse contexto o papel da escola é possibilitar um ambiente favorável ao 
aprendizado, pois Rocha (2013) ao transcrever o pensamento de Vygotsky (2010) 
diz que ele “esclarece que a função da escola consiste em direcionar a criança a 
alcançar o que lhe falta e não relegá-la ao abandono e presa a um universo 
específico” (ROCHA, 2013, p.9). A autora, ainda se referindo a teoria Vygotskyana 
defende que a “relação entre instrução escolar e desenvolvimento cognitivo é um 
dos passos para se adentrar ao cerne da questão desenvolvimental” (ROCHA, 2013, 
p.3). 

Dessa maneira, pode-se considerar que o desenvolvimento infantil, depende 
de ações que favoreçam uma aprendizagem significativa, visto que esse processo 
não acontece por meio de meras informações ou ideias estagnadas, mas deve fazer 
parte da vida da criança. Neves e Damiani (2006) corroboram que:  

 
A Teoria Sócio-Histórica de Lev Vygotsky, que, se contrapondo às ideias 
vigentes à época, entendia que a aprendizagem não era uma mera 
aquisição de informações, não acontecia a partir de uma simples 
associação de ideias armazenadas na memória, mas era um processo 
interno, ativo e interpessoal. (NEVES; DAMIANI, 2006, p.1). 

 
No entanto, a aprendizagem e o desenvolvimento não são processos mútuos, 

mas um possibilita o outro, ou seja, “o processo de desenvolvimento não coincide 
com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, 
que cria a área de desenvolvimento potencial” (VYGOTSKY, 2010, p.116). Dessa 
maneira, no meio social, a criança irá se desenvolver por meio do seu processo de 
aprendizagem, cabendo a escola criar oportunidades para que isso ocorra. 

 
3.1 O SONO INFANTIL NA PERSPECTIVA DA DCNEI 

 
A Educação Infantil, que passou a ser considerada a primeira etapa da 

educação básica a partir da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, é destinada às 
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crianças de 0 a 6 anos, sendo atualmente ofertada em dois tipos de instituições, 
como consta na LDB 9.394/96, seção II do capítulo II em seu Art. 30 “A educação 
infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 
até três anos de idade; II – pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de 
idade”. Em 4 de abril de 2013, em uma alteração na LDB 9.394/96, a 
obrigatoriedade de matrícula na educação básica deixou de ser aos 7 para os 4 
anos de idade, tornando a segunda etapa da Educação Infantil obrigatória. 

No Brasil, a Educação Infantil teve seu primeiro Referencial Curricular 
Nacional em 1998, que foi dividido em 3 volumes. O Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, apresentou orientações no intuito de contribuir para o 
desenvolvimento integral das crianças atendidas nos Centros de Educação Infantil, 
estabelecendo como base dessas instituições, três componentes fundamentais: o 
Educar, o Cuidar e o Brincar. 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, documento de 
caráter obrigatório que visa organizar as ações pedagógicas a serem realizadas nos 
centros de Educação Infantil, teve sua primeira versão no mesmo ano, 1998. Esse 
documento, em uma publicação mais recente, defendendo os direitos da infância no 
ambiente educacional, formaliza a importância de que seja garantido às crianças:  

 
Acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o 
direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 
(DCNEI, 2010, p.18). 

 
Assim, além de respeitar os direitos da criança, os Centros de Educação 

Infantil devem planejar as ações de modo a favorecer a apropriação de diferentes 
conhecimentos, possibilitando o desenvolvimento integral da criança, em seus 
aspectos cognitivo, psicológico, físico, social e cultural. Para isso, a criança deve ser 
protagonista nesse processo, devendo ter autonomia no desenvolvimento das 
atividades. Não basta apenas realizar as ações planejadas, mas, propor 
experiências que “possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-
organização, saúde e bem-estar” (DCNEI, 2010, p.26). 

Com base nessa proposta, as instituições de Educação Infantil devem 
organizar-se de modo a proporcionar a garantia dos direitos da criança e sua 
autonomia. Feitosa (2009), na Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, defende que o desenvolvimento integral das crianças e a garantia 
dos direitos, deve ser o objetivo das instituições de Educação Infantil, sendo o 
planejamento das atividades voltado para o seu alcance. Para isso, é preciso não só 
planejar, mas também, organizar o espaço onde se realizam esses momentos, uma 
vez que: 

As instituições de Educação Infantil devem tanto oferecer espaço limpo, 
seguro e voltado para garantir a saúde infantil quanto se organizar como 
ambientes acolhedores, desafiadores e inclusivos, plenos de interações, 
explorações e descobertas partilhadas com outras crianças e com o 
professor. Elas ainda devem criar contextos que articulem diferentes 
linguagens e que permitam a participação, expressão, criação, manifestação 
e consideração de seus interesses. (FEITOSA, 2009, p.12).  

 
A saúde e bem-estar das crianças encontram-se também presentes nos 

direitos defendidos pela Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, 
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os quais são contemplados em diferentes momentos da rotina dos Centros de 
Educação Infantil, podendo-se destacar os banhos, trocas de fraldas, escovação dos 
dentes e sono.  Segundo Feitosa (2009) essas práticas devem possibilitar à criança 
se apropriar dos modos de promoção de saúde, por meio da intencionalidade dos 
professores na organização desses momentos.  

Nesse contexto, o momento do sono, considerado parte do Cuidar, um dos 
aspectos fundamentais da Educação Infantil de acordo com a Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (2010), deve ser organizado de forma a incluir 
todas as orientações presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. Sendo assim, esse momento deve respeitar o bem-estar das 
crianças, sendo o ambiente organizado e acolhedor, garantindo os interesses 
individuais de cada um, bem como sua autonomia. 

 
3.2 O SONO NA ROTINA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
A rotina, de acordo com Barbosa (2006), é utilizada na Educação Infantil, para 

que por meio dela se desenvolva as tarefas cotidianas nos Centros de Educação 
Infantil. Com isso, o trabalho nessas instituições torna-se organizado de forma a 
garantir a educação e o cuidado necessário nesse nível de ensino. A autora 
supracitada defende a importância da rotina, pois, esta resume os projetos 
pedagógicos e o plano de ação educativo das instituições de Educação Infantil. 

As ações que compõem a rotina dos Centros de Educação Infantil são muitas, 
no entanto, nenhuma delas deve abranger apenas um dos aspectos Educar, Cuidar 
e Brincar, mas todas essas ações devem ser pensadas e planejadas com 
intencionalidade, no intuito de trazer benefícios para o desenvolvimento e 
aprendizagem das crianças, ou seja, nos momentos de promoção da saúde, devem 
estar presentes tanto o cuidado quanto o educar, utilizando-se de princípios 
pedagógicos.  

Entre esses momentos constituintes da rotina, está o momento do sono, 
destinado ao descanso das crianças. O autor Reis (2017) ao defender o momento 
do sono como parte fundamental da rotina na Educação Infantil, diz que esse 
momento é destinado às crianças que permanecem nos Centros de Educação 
Infantil em período integral, sendo ele importante para o desenvolvimento infantil, 
para que, assim, as crianças possam descansar e recuperar suas energias. 

Como parte dessa rotina, o momento do sono pode se encontrar dentro de 
um horário pré-determinado, o que no entanto, pode ser prejudicial se não 
considerada a especificidade da criança, uma vez que, a rotina se não vista como 
ferramenta, mas como horários obrigatórios, pode trazer prejuízos, pois quando 
realizada de forma mecanizada, pode-se levar a alienação. Barbosa (2006) salienta 
isso ao dizer que:  

As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não 
consideram o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a realização, a 
fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as diversas formas de 
sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos. (BARBOSA, 2006, p.39). 

 
Essa rotina que desconsidera o ritmo de cada criança, descarta também o 

processo de aprendizagem como objetivo primordial, e passa a ser uma mera 
definição de horários a serem cumpridos. Segundo Batista (1998) essa rotina 
acontece independente dos interesses pessoais da criança, englobando todas em 
um mesmo grupo e levando-as a desenvolverem a mesma atividade em um mesmo 
espaço e tempo. Uma das razões disso, segundo Oliveira (2014) é a visão da rotina 
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como uma corrida contra o tempo em que os professores devem cumprir o que foi 
planejado sem extrapolar os horários pré-definidos. 

Nessa perspectiva de rotina, o momento do sono passa a ser obrigatório, 
desprezando que cada criança tem necessidades diferentes das demais, não 
desejando necessariamente dormir naquele horário. Batista (1998) descreve que em 
instituições onde essa rotina torna-se metódica, aqueles que optam em não dormir 
“tem que ficar deitados sem fazer outra coisa qualquer. Para as crianças que não 
dormem, a opção é muitas vezes brincar com o próprio corpo, com o lençol ou ainda 
ficar conversando baixinho consigo mesmo” (BATISTA, 1998, p.127). 

Contrapondo-se a isso, uma proposta apresentada pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura Municipal de Florianópolis (2011), declara a maneira como o 
professor deve organizar esse momento, enfatizando que, mesmo que as crianças 
necessitem dormir durante o dia, não significa, que isso deve ocorrer no mesmo 
horário ou por um mesmo espaço de tempo a todas elas, visto que algumas podem 
dormir por algumas horas, outras apenas descansarem, ou até mesmo, algumas, 
não dormirem. 

Defendendo a flexibilidade que deve existir na rotina da Educação Infantil, 
Barbosa (2006) esclarece que a rotina é apenas um dos aspectos da vida cotidiana, 
e que assim está sujeita a interferências dele, já que é no cotidiano “que acontecem 
as atividades repetitivas, rotineiras, triviais, como também ele é o lócus onde há 
possibilidade de encontrar o inesperado, onde há margem para a inovação [...]” 
(BARBOSA, 2006, p.37). 

Outra proposta trazida por Barbosa (2006), para que a rotina não se 
sobreponha às necessidades individuais da criança, é a representação dela em 
imagens para que as crianças a compreendam e possam participar da sua 
organização na escolha de atividades a serem realizadas durante o dia. Essas 
representações “podem variar de uma simples folha de papel mimeografado, colada 
atrás da porta com a sequência dos horários e das atividades, até um complexo jogo 
de montar para as crianças organizarem, junto com a professora [...]” (BARBOSA, 
2006, p.32). A autora defende ainda que as rotinas não devem ser cansativas, mas 
que “devem contar com a participação das crianças, aceitar imprevistos e respeitar 
os tempos necessários ao andamento do trabalho” (BARBOSA, 2006, p.182).  

Barbosa (2006) apresenta a necessidade de que seja levado em 
consideração os horários de sono familiares e hábitos das crianças, o que muitas 
vezes é desconhecido pelos educadores, criando um rompimento nas 
aprendizagens desenvolvidas no ambiente familiar. A autora traz ainda exemplos de 
rotinas e enfatiza que no momento do sono nem todas as crianças deverão dormir, e 
as que desejarem permanecer acordadas podem brincar em seus colchonetes.  

Todavia, isso muitas vezes não ocorre na prática, pois segundo Coelho 
(2009) os professores de Educação Infantil não têm formação necessária para 
planejarem e organizarem o ambiente, além de não conhecerem a respeito da 
necessidade do sono nessa faixa etária. Assim, é preciso salientar os cuidados 
necessários no decorrer dos momentos que compõem a rotina dos Centros de 
Educação Infantil, de forma a considerar o protagonismo das crianças, considerando 
o momento do sono e a necessidade de que os professores conheçam a importância 
da organização desse momento, criando um espaço acolhedor e respeitando as 
individualidades. 
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3.3 OS BENEFÍCIOS DO SONO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

Dormir bem é imprescindível a vida de todo ser humano, sendo este o período 
que permite a recuperação das energias física, mental, psíquica e intelectual, 
segundo Soares (apud ALVES, 2016, p.5).  No entanto, mesmo fazendo parte de 
todas as etapas da vida, o sono possui importância ainda maior durante a infância, 
uma vez que é nesse período que os hormônios do crescimento são produzidos, 
sendo fundamental a criança dormir de forma adequada para não sofrer problemas 
no seu desenvolvimento físico (BRAGA et al, 2009). A Secretaria de Educação da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, em suas orientações sobre o sono na 
Educação Infantil declara que: 

 
É durante as fases mais profundas do sono que o organismo libera 
importantes substâncias reguladoras da saúde e do sistema nervoso, tais 
como o hormônio do crescimento (somatotrófico), que estimula o 
desenvolvimento da massa muscular, promove o alongamento dos ossos, 
evita o acúmulo de gordura e melhora o desempenho físico e o do apetite 
(leptina), que regula a fome e também as proteínas, que ativam o sistema 
imunológico. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2011, p.1).  

 
Além do aspecto físico, o sono se encontra diretamente ligado ao cognitivo, 

pois é ao dormir, mais especificamente na fase denominada de sono REM, que 
ocorre a mais intensa atividade cerebral (FERNANDES, 2006).  Segundo Braga 
(2009) ao dormir, o nosso cérebro reprocessa aquilo que vivenciamos, o que 
consequentemente possibilita uma aprendizagem. O autor supracitado esclarece 
que:  

É no sono REM*, quando acontecem os sonhos, que os elementos que 
foram aprendidos durante o dia são processados e armazenados. Se a 
criança dorme menos que o necessário, sua memória de curto prazo não é 
adequadamente processada e a criança não consegue transformar em 
conhecimento aquilo que foi aprendido, em outras palavras, as crianças têm 
muita dificuldade para aprender coisas novas. (BRAGA et al, 2009, p.4). 

 
O sono REM aqui mencionado é abreviação de Rapid Eye Mouvement – 

movimentos oculares rápidos, o qual é caracterizado por Coelho (2009) como os 
movimentos realizados pelos olhos ao dormir, que se pode observar facilmente em 
recém-nascidos. Segundo o autor, nesse período o corpo está em repouso, mas a 
mente permanece ativa, pois enquanto dorme, o cérebro da criança processa e 
armazena a nova massa de informação que ela teve acesso no tempo em que 
permaneceu acordada. 

Consequentemente, uma criança que tem seu sono privado, em um curto 
prazo de tempo pode sofrer com “cansaço, sonolência durante o dia, irritabilidade, 
alterações repentinas de humor, perda de memórias recentes, lentidão do raciocínio, 
desatenção e dificuldade de concentração” (BRAGA et al, 2009, pg.2). Além disso, 
de acordo com Soares (apud ALVES, 2016, p.5) crianças que não dormem o tempo 
necessário podem receber diagnósticos equivocados de hiperatividade, uma vez que 
não conseguem permanecer atentas. 

Dessa maneira, é necessário que a criança possua bons hábitos de sono, 
descansando o tempo necessário. Esse tempo muda de acordo com as 
especificidades de cada idade, Soares (apud ALVES, 2016, p.9) corrobora que a 
faixa etária condiciona a necessidade e dependência do sono e segundo Cronfli 
(2002) durante a vida adulta é necessário de 7 a 8 horas diárias de sono, sendo que 
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na infância esse tempo é de 9 a 11 horas.  
Collins (apud COELHO, 2009, p.23) corrobora que um bebê ainda recém-

nascido, dorme de 16 a 18 horas por dia. Aos 6 meses, esse tempo passa a ser em 
média de 14 horas, juntamente com algumas sestas durante o dia. O tempo diminui 
por volta dos dois anos, onde 10 a 12 horas com sestas de 20 minutos ou algumas 
horas bastam. Com 3 anos, a criança tem de dormir entre 9 e 12 horas, sem que 
haja necessidade de sestas. A Prefeitura Municipal de Florianópolis (2011) traz a 
seguinte relação entre idade da criança e tempo necessário para dormir:  

 

• Crianças de 4 a 6 meses: dormem, em média, 13 a 16 horas diárias. 
Durante a noite dormem de 9 a 11 horas, acordando, às vezes, para se 
alimentar. No decorrer do dia tiram duas sonecas, em torno de duas a três 
horas cada. 

• Crianças de 6 meses a 1 ano: dormem, em média, 12 a 14 horas diárias, 
sendo de 10 a 12 horas durante a noite. As sonecas ao longo do dia são, 
normalmente, uma na manhã e outra após o almoço, e duram cerca de 
duas horas cada. 

• Crianças de 1 ano a 2 anos: dormem, em média, 12 a 14 horas diárias, 
sendo 11 horas durante a noite. Dispensam a soneca da manhã e a tarde 
costumam tirar uma soneca de uma a duas horas. 

• Crianças de 3 a 5 anos: dormem, em média, 11 a 12 horas diárias. A partir 
dos 3 anos a maioria das crianças deixa de repousar durante o dia. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 2011, p.2). 

 
Desse modo, é fundamental que cada criança seja respeitada em seu tempo 

necessário para descanso levando em conta a sua idade e individualidade, para que 
não seja prejudicada em seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Isso é 
imprescindível, não apenas para que as aprendizagens sejam consolidadas, mas 
também, para que a criança esteja preparada para novas descobertas, tendo as 
suas energias recuperadas. 

 
4 ANÁLISE DOS DADOS 

 
A análise de dados, segundo Gil (2008) “tem como objetivo organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 
problema proposto para investigação” (GIL, 2008, p.156). De acordo com Marconi e 
Lakatos (2003) na análise, o pesquisador relaciona os dados obtidos na pesquisa 
com as hipóteses anteriormente elaboradas, que serão confirmadas ou negadas, 
para assim, chegar às respostas de seus questionamentos. 

O primeiro questionário a ser analisado é da direção e coordenação dos 
Centros Municipais de Educação Infantil de Telêmaco Borba, os quais serão aqui 
denominados como (DIR-CMEI A), (CO-CMEI A) e (CO-CMEI B), para tanto serão 
utilizados quadros sistematicamente organizados para ilustrar algumas respostas.  
Os quadros de 1 a 6 apresentam as principais respostas do primeiro questionário 
para a diretora e coordenadoras, os quais foram elaborados a partir das concepções 
construídas por elas em relação ao momento do sono na Educação Infantil.  
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Quadro 1- Concepções direção e coordenação sobre o momento do sono 
 

 
Fonte: a autora (2020). 

 

A (CO) do CMEI B defende que no momento do sono a criança não apenas 
descansa, mas também aprende, sendo essencial para o desenvolvimento integral 
da criança. Tal concepção está de acordo com o que é defendido por Stein et al 
(apud BRAGA et al, 2009, p.2) ao citar que “durante a infância, para uma correta 
aprendizagem e desenvolvimento psíquico é necessária vitalidade física e psíquica, 
sendo ambas diretamente relacionadas com a qualidade do sono”. 
 

Quadro 2- O PPP e o momento do sono 
 

 
Fonte: a autora (2020). 

 

Ao observar o excerto, é possível afirmar que a (DIR) do CMEI A cita o 
momento do sono, de acordo com o PPP, apenas como parte da rotina, sem 
considerar o cuidado que deve existir nesse momento. Sobre essa rotina imposta, 
Batista (1998) descreve que os professores e crianças sofrem a opressão de seguir 
um tempo determinado não por eles próprios e que “adultos e crianças sofrem 
diferentemente esta opressão. Enquanto os adultos têm o papel de inserir a rotina 
no cotidiano, as crianças têm o papel de vivê-lo” (BATISTA, 1998, p.11).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário 1 - 
Direção e 

Coordenação 

Conhecimento demonstrado 

 
Concepção em relação 
ao momento do sono 
na Educação Infantil. 

 

CO- CMEI B: “É um momento onde a criança descansa e 
assimila o aprendizado, além de satisfazer suas 
necessidades fisiológicas, tendo em vista que nesta faixa 
etária o sono e de fundamental importância para seu 
desenvolvimento, psíquico, cognitivo e motor.” 

Questionário 1 – 
Direção e 

Coordenação 

Conhecimento demonstrado 

O PPP (Projeto Político-
Pedagógico) e o 

momento do sono. 

DIR- CMEI A: “No ppp o sono entra como parte da rotina da 
criança na educação infantil”  
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Quadro 3- Orientações da direção e coordenação aos professores 
 

Questionário 1 – 
Direção e 

Coordenação 

Conhecimento demonstrado 

 
 
 
 

 
Orientações dadas as 

professoras para a 
organização do 

momento do sono. 

CO- CMEI A: “Planejar o momento do repouso é essencial, a 
professora precisa compreende-lo não como uma atividade de 
preenchimento de tempo para suprir a falta de professores ou 
para descanso dos adultos, mas como uma necessidade das 
crianças que apresentam sono e desejam dormir. Podendo 
vivenciar este momento como horário prazeroso onde desde a 
preparação as crianças podem ajudar, organizando os 
colchões, colocando lençol, trocar de roupa colocando uma 
roupa confortável para repouso, organizar ordenadamente os 
calçados, deitar-se por um momento, dormir.”  
CO- CMEI B: “Que organizem o ambiente para que se torne 
acolhedor, aconchegante, músicas de acalento, luz adequada, 
colchões e travesseiros apropriado ao sono, sendo ele uma 
necessidade da criança e não uma imposição do adulto.” 

 
Fonte: a autora (2020). 

 

 A coordenadora do CMEI A cita que durante a organização do ambiente para 
o momento do sono, as crianças podem participar, o que permite que haja maior 
autonomia e compreensão desse momento, o que está de acordo com o que é 
proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Infantil (2010) que 
ressalta que é preciso que as instituições de Educação Infantil “possibilitem 
situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças 
nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar” (DCNEI, 2010, 
p.26). 

A (CO) do CMEI B corrobora que o outro fator que necessita de atenção é o 
ambiente, que deve ser acolhedor e aconchegante. De acordo com a Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os centros de Educação 
Infantil:  

Devem tanto oferecer espaço limpo, seguro e voltado para garantir a saúde 
infantil quanto se organizar como ambientes acolhedores, desafiadores e 
inclusivos, plenos de interações, explorações e descobertas partilhadas com 
outras crianças e com o professor. (FEITOSA, 2009, p.12). 

 

Quadro 4- Cursos de formação relacionados ao momento do sono 
 

Questionário 1 - 
Direção e 

Coordenação 

Conhecimento demonstrado 

Cursos de formação 
que contemplem 

temas relacionados ao 
sono na Educação 

Infantil. 

DIR- CMEI A: “Específico ao momento do sono não, mas 
grupos de estudos onde falam a respeito da rotina ao 
qual. abrange o sono”  
CO- CMEI A: “O sono está embutido nos temas 
relacionados a rotina das crianças na educação infantil”  

 
Fonte: a autora (2020). 

 
A partir dos excertos da (DIR) e da (CO) do CMEI A, observa-se que estas 
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não enfatizam a necessidade de abordagem sobre o momento do sono em cursos 
de formação, colocando este apenas como parte da rotina, sem considerar os 
conhecimentos que se deve ter para organizar esse momento em específico. No 
entanto, isso é necessário, pois ao considerar a necessidade de cursos de formação 
específicos ao momento do sono, se reconhece a influência deste no 
desenvolvimento e aprendizagem da criança, certificando-se de que suas 
especificidades sejam atendidas e permitindo sua autonomia.  

Essa formação é fundamental, uma vez que o sono é presente na rotina da 
criança, pois é durante ele que, de acordo com Trindade (apud Alves, 2016, p.9) “o 
cérebro trabalha selecionando as memórias e elaborando os processos mentais de 
aprendizagem”, sendo assim, essencial para que seja proporcionada uma boa 
aprendizagem e desenvolvimento da criança. 
 
Quadro 5- Indicações de leituras sobre o momento do sono 
 

Questionário 1 – 
Direção e 

Coordenação 

Conhecimento demonstrado 

Indicações de leituras 
aos professores 

referentes ao 
momento do sono na 
rotina da Educação 

Infantil. 

CO- CMEI A: “Sim, pois os professores necessitam 
aprimorar seus conhecimentos em relação ao 
desenvolvimento das crianças.”   
CO- CMEI B: “Sim, não somente ao sono mas em todos 
os outros aspectos relacionados a criança” 

 
Fonte: a autora (2020). 

 
A (CO) do CMEI A e (CO) do CMEI B colocam a importância de leituras para 

aperfeiçoamento, mas não há nas respostas indicações de autores referentes a 
temática em questão para que sejam aprimorados os conhecimentos relacionados 
ao desenvolvimento das crianças. Sendo assim, conhecer os benefícios e 
especificidades do sono é primordial para que se garanta a criança um descanso 
adequado, pois ao contrário disso, “um sono insuficiente impede ou reduz as 
atividades cerebrais necessárias requeridas para a maturação do cérebro, regulando 
assim os afetos, a consolidação da memória e a aprendizagem” (ALVES, 2016, 
p.10). 
 
Quadro 6- Acompanhamento direção e coordenação do momento do sono 
 

Questionário 1 – 
Direção e 

Coordenação 

Conhecimento demonstrado 

Acompanhamento do 
momento do sono em 

relação a possíveis 
dificuldades por parte 

dos professores. 

DIR- CMEI A: “Quando a turma ainda não tem uma rotina 
em que os alunos tenham hábito de repousar direção e 
coordenação auxiliam esses professores no momento do 
sono” 
  

 
Fonte: a autora (2020). 

 
A (DIR) do CMEI A relata que o acompanhamento das possíveis dificuldades 
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encontradas pelos professores no momento do sono ocorrem quando as crianças 
ainda não estão acostumadas com a rotina, no entanto é necessário que este 
acompanhamento não se limite a isso, uma vez que é um momento que exige 
atenção e cuidados específicos. Dessa forma, considera-se de fundamental 
importância o acompanhamento da gestão na organização do momento do sono de 
forma frequente, bem como verificar as dificuldades em relação a organização desse 
momento. 

O próximo questionário a ser analisado foi respondido por professoras dos 
Centros Municipais de Educação Infantil de Telêmaco Borba- PR, as quais serão 
aqui denominadas como (P1-CMEI A), (P2-CMEI A), (P1-CMEI B) e (P2- CMEI B), 
para tanto serão utilizados os quadros de 7 a 11 que foram sistematicamente 
organizados para ilustrar algumas respostas.  

 
Quadro 7- Concepções das professoras sobre o momento do sono  
 

Questionário 2 – 
Professores 

Conhecimento demonstrado 

Concepção em relação 
a importância e 

influência do momento 
do sono para a 
aprendizagem e 

desenvolvimento da 
criança. 

P2- CMEI A: “É muito importante, principalmente na 
educação infantil, as crianças passam muito tempo no 
cmei, aproximadamente 10 horas, percebemos que o 
sono é necessário para a continuação da aula, pois 
precisam de um momento de descanso.”  
 

 
Fonte: a autora (2020). 

 
A partir do excerto da (P2) do CMEI A, confirma-se que esta reconhece a 

necessidade do momento do sono na rotina da Educação Infantil, pelo fato de que 
as crianças passam cerca de 10 horas diárias na instituição, no entanto a professora 
enfatiza que a necessidade do sono está relacionada apenas a precisão de se dar 
continuidade a aula, sem reconhecer a importância do sono para o desenvolvimento 
e aprendizagem da criança, mas apenas para que a rotina seja cumprida, o que é 
citado por Batista (1998) ao dizer que “parece que o que importa não é o descanso 
em si, mas se é realizado ou não no tempo adequado [...]” (BATISTA, 1998, p.130). 

 

Quadro 8- Organização do espaço para o momento do sono 
 

Questionário 2 - 
Professores 

Conhecimento demonstrado 

Organização do 
espaço nos CMEIs 
para o momento do 

sono. 

P1- CMEI A: “É organizado na mesma sala de 
atividades, todavia como são duas professoras, enquanto 
uma está com a turma em atividade fora da sala, ex; 
pátio, parque ou alimentação a outra organiza a sala.” 

 
Fonte: a autora (2020). 

 
É possível perceber pela resposta da (P1) do CMEI A que o que ocorre no dia 

a dia dos Centros de Educação Infantil não está de acordo com o proposto na teoria, 
uma vez que ela cita que as salas são organizadas para o momento do sono por 
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uma professora, enquanto a outra realiza atividades com os demais. No entanto, o 
que se espera é que esse momento conte com a participação das crianças como foi 
dito pela (CO) do CMEI A no Quadro 3 e como determinam as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil ao defender que é papel das instituições de 
Educação Infantil proporem experiências que “possibilitem situações de 
aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de 
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar” (DCNEI, 2010, p.26). 

 
Quadro 9- Participação de professores em cursos de formação 
 

Questionário 2 - 
Professores 

Conhecimento demonstrado 

Participação em 
cursos de formação 
que abordam esta 

temática. 

P1- CMEI A: “Não, mas nas pós graduações em que 
possuo.”  
P1- CMEI B: “Não” 
P2- CMEI B: “Não”  

 
Fonte: a autora (2020). 

 
A P1 do CMEI A diz que os cursos de formação a respeito do momento do 

sono em que participou, foram em suas pós graduações, enquanto que a (P1) e (P2) 
do CMEI B relatam que nunca participaram de cursos que abordassem tal tema. 
Assim, pode-se perceber que não se evidenciam nas respostas descritas, propostas 
de formação específicas sobre o sono aos professores, o que é enfatizado por 
Coelho (2009) ao dizer que “os educadores de infância continuam a receber 
formação insuficiente sobre o sono durante a sua formação” (COELHO, 2009, p.65) 
o que, segundo o autor, dificulta o planejamento e organização do ambiente de 
acordo com as necessidades do sono na infância, conforme indicam os estudos na 
área. 

 
Quadro 10- Dificuldades encontradas 
 

Questionário 2 - 
Professores 

Conhecimento demonstrado 

Dificuldades 
encontradas na 
organização do 

momento do sono. 

P1- CMEI A: “Sim, pois nem todos os professores tem 
domínio de turma, e ainda há crianças com certas 
dificuldades em rotina, principalmente as com 
necessidades especiais.”  

 
Fonte: a autora (2020). 

 
A P1 do CMEI A responde que algumas crianças possuem dificuldades na 

rotina, contrapondo-se a teoria de que as necessidades da criança devem ser 
respeitadas, colocando ainda o professor como responsável por “dominar” a turma, o 
que evidencia a ideia de que é papel do professor impor a rotina para todas as 
crianças. Nesse modelo de rotina, o que ocorre no momento do sono é relatado por 
Batista (1998) ao dizer que: 

 
Preocupado com a eficiência da situação, o adulto acaba tomando atitudes 
extremas, como a de fazer com que todas as crianças deitem no colchão e 
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ali permaneçam sem se mover de um lugar para outro até a hora 
determinada para levantar. (BATISTA, 1998, p.129).  

 

No entanto, o que deve ocorrer é adequação da rotina de acordo com a 
individualidade da criança e permitir que ela continue acordada, se desejar, pois de 
acordo com Barbosa (2006) o momento do sono não é compartilhado por todos, pois 
existem especificidades e as crianças já possuem um hábito de sono familiar.  

 

Quadro 11- Leituras relacionadas ao momento do sono 
 

Questionário 2 - 
Professores 

Conhecimento demonstrado 

Leituras relacionadas 
ao momento do sono 
na Educação Infantil. 

P2- CMEI A: “Sim li artigos durante a graduação em 
pedagogia” 
P1- CMEI B: “Não”  

 
Fonte: a autora (2020). 

 

A (P1) do CMEI B destaca que nunca realizou uma leitura a respeito do sono 
na Educação Infantil, enquanto a (P2) do CMEI A, relata que realizou leituras de 
artigos durante o curso de graduação em pedagogia. Dessa forma é possível 
observar que as professoras não têm lido sobre o assunto nos Centros de Educação 
Infantil e durante sua atuação. Apesar da (CO) do CMEI A e (CO) do CMEI B 
afirmarem que há indicações de leituras relacionadas ao sono, os professores, 
atualmente, não têm realizado leituras referentes a essa temática. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Estudos recentes mostram a grande influência dos hábitos de sono no 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças, e tendo em vista a permanência de 
5 a 10 horas diárias das crianças nos Centros de Educação Infantil, bem como o 
momento do sono como parte de sua rotina, considerou-se, portanto, a necessidade 
de informação e formação em relação ao sono e seus benefícios para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança por parte dos profissionais de 
educação que atuam nesse nível de ensino. 

Dessa forma, o presente trabalho propôs como objetivo investigar sobre a 
importância do sono para o desenvolvimento e aprendizagem infantil, 
especificamente para crianças de 0 a 3 anos de idade, com o intuito de contribuir 
para maiores reflexões e na formação dos professores, coordenadores e diretores 
da Educação Infantil.  

Por meio da pesquisa bibliográfica e das análises dos questionários, 
evidenciou-se as hipóteses de que os professores não apresentam os 
conhecimentos necessários para organizar adequadamente o momento do sono, 
constatando-se ainda que as poucas informações que possuem sobre o sono não 
são exercidas corretamente, uma vez que a rotina é vista como horários obrigatórios 
que não levam em conta as especificidades da criança.  

A partir das perguntas norteadoras dessa pesquisa, considera-se que alguns 
profissionais da Educação Infantil têm concepção inexata do momento do sono, 
sendo visto apenas como um momento obrigatório da rotina, destinado ao descanso, 
sem ter conhecimento da relação deste com a aprendizagem e desenvolvimento da 
criança. Constatou-se, como razão disso, a não oferta de cursos de formação 
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docente em serviço que abordam a temática sobre o sono. 
Além disso, considerou-se necessário uma abordagem mais específica ao 

momento do sono nas diretrizes pedagógicas e Projetos Políticos Pedagógicos das 
instituições de Educação Infantil, ressaltando a importância desse momento e os 
cuidados necessários, para que os professores estejam atentos às necessidades 
das crianças naquele momento, bem como a possibilidade de que nem todos 
desejam dormir ao mesmo tempo. 

Evidenciou-se ainda, a necessidade da reorganização dos espaços, uma vez 
que o momento do sono ocorre na mesma sala onde as crianças brincam e realizam 
as demais atividades do dia, sendo muitas vezes espaços inadequados e que não 
contam com a participação das crianças na organização desse momento.  

É possível constatar que a imposição da rotina acima dos interesses da 
criança ocorre em momentos como o sono, desconsiderando o hábito de sono 
familiar da criança, esperando apenas que essa se acostume com a rotina existente 
na instituição. Assim, percebe-se a necessidade de que haja diálogo entre o Centro 
de Educação Infantil e os pais, permitindo uma melhor adequação da rotina. 

Sendo assim, sugere-se que haja a oferta de cursos de formação específicos 
ao momento do sono aos profissionais da Educação Infantil, relacionando a 
importância deste para a aprendizagem e desenvolvimento infantil, as 
determinações para a organização desse momento, e o respeito às particularidades 
da criança. Bem como, a abordagem do tema nas diretrizes pedagógicas e no PPP 
dos Centros Municipais de Educação Infantil de Telêmaco Borba e a criação de 
hábitos de sono de forma compartilhada, entre família e as instituições de Educação 
Infantil. 

O problema foi elucidado visto que neste trabalho abordou-se a importância 
do sono para o desenvolvimento e aprendizagem infantil e meios para que a rotina 
não se sobreponha às necessidades da criança nesse momento, contribuindo assim, 
para a formação dos profissionais da Educação Infantil em relação ao tema 
proposto. 

É de suma importância ressaltar a contribuição dos questionários para a 
realização desta pesquisa, bem como enfatizar que a análise não tem a 
intencionalidade de culpabilizar os profissionais da Educação Infantil, mas de 
contribuir para a formação dos professores, coordenadores e diretores da Educação 
Infantil. 

Por fim, o presente trabalho permitiu maior aprofundamento dos estudos 
relacionados ao sono e a aprendizagem e desenvolvimento infantil, sendo relevante 
pela escassez de pesquisas que abordam tal temática e que são direcionados a 
área pedagógica. 

Sabe-se que as reflexões sobre esse tema não se encerram nessa pesquisa, 
sendo possível a realização de um estudo mais específico,  tratando sobre a 
concepção dos pais em relação aos benefícios do sono para a aprendizagem e 
desenvolvimento infantil e os meios de se organizar os hábitos de sono em conjunto, 
pais e professores. 
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O ENSINO DE MATEMÁTICA NOS CURSOS DE ENGENHARIA: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 
Camila Pereira Girotto1  Ricardo Assad² 

 
 

RESUMO 
 
A matemática se apresenta como principal ferramenta para a engenharia, sendo 
esta a aplicação do conhecimento científico e tecnológico. Esta disciplina é uma das 
mais importantes na engenharia, dividindo-se em: Cálculo, Geometria e Álgebra.  O 
problema desta pesquisa envolve o processo de ensino-aprendizagem da 
matemática na engenharia e sua hipótese é fazer com que professores e alunos 
promovam a mudança no ensino da mesma, pois a educação vem passando por 
grandes transformações e todos devem se adaptar às novas metodologias de 
ensino, fazendo com que o estudante se torne mais ativo neste processo. Sendo 
assim, o objetivo geral deste trabalho é indicar alternativas para facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem de matemática nos cursos de engenharia. A metodologia 
utilizada foi de pesquisa bibliográfica, realizada a partir de estudos da literatura 
acerca dos desafios e perspectivas enfrentadas no ensino de matemática na 
engenharia, de forma a evidenciar como este quadro pode ser amenizado. Na 
análise dos resultados, constatou-se que os desafios estão relacionados à 
metodologia tradicional de ensino que ainda é adotada por muitos professores, à 
falta de formação pedagógica dos docentes e a uma deficiência na educação básica, 
como Frescki & Pigatto (2009) afirmam em seu estudo. Contudo, segundo Ponte 
(2002) e Barbosa & Moura (2014), as metodologias ativas propõem um novo método 
de ensino, em que o que o foco da aula é o aluno e cabe ao professor colocar estas 
atividades em prática, facilitando a construção do conhecimento. 
Palavras-chave: Cálculo, Formação Docente, Geometria, Álgebra. 
 
 

ABSTRACT 
 
Mathematics presents itself as the main tool for engineering, which is the application 
of knowledge and technology. This discipline is one of the most important in 
engineering, divided into: Calculus, Geometry and Algebra. The problem of this 
research involves the teaching-learning process of mathematics in engineering and 
its hypothesis is to make teachers and students promote change in teaching, since 
education has been undergoing great transformations and everyone must adapt to 
the new methodologies of teaching, making the student more active in this process. 
Therefore, the aim of this work is to show alternatives to facilitate the teaching-
learning process of mathematics in engineering courses. The methodology used was 
bibliographic research, based on studies of the literature about the challenges and 
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perspectives faced in the teaching of mathematics in engineering, in order to show 
how this situation can be mitigated. In the analysis of the results, it was found that the 
challenges are related to the traditional teaching methodology that is still adopted by 
many teachers, the lack of pedagogical training of teachers and a deficiency in basic 
education, as Frescki & Pigatto (2009) mention in your study. However, according to 
Ponte (2002) and Barbosa & Moura (2014), as active methodologies that propose a 
new teaching method, in which the focus of the class is the student and it is up to the 
teacher to put these activities into practice, facilitating the building of knowledge . 
Key-words: Calculus, Teacher Education, Geometry, Algebra 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os cursos de graduação possuem o objetivo de formar profissionais que 
sejam capazes de pensar, tomar decisões e tenham autonomia para cumprir sua 
função. Tratando-se dos cursos de engenharia, é necessário que os futuros 
profissionais desenvolvam a capacidade de aplicar conhecimentos matemáticos e 
técnicos para criar uma função ou objetivo, levando em conta aspectos sociais, 
econômicos, políticos e relacionados ao meio ambiente. Assim, o engenheiro é um 
sujeito ativo na era das mudanças tecnológicas, obrigado a promover 
transformações em suas habilidades e em seu perfil profissional (LAUDARES et. al, 
2005; CORDEIRO et al., 2008). 

Os cursos de engenharia apresentam elevada carga-horária de disciplinas de 
ciências exatas: matemática, química e física. Em especial algumas são comuns a 
todos os cursos, principalmente as relacionadas à matemática como: Cálculo 
Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Álgebra Linear (FLEMMING & LUZ, 
1999). Essas disciplinas geralmente são lecionadas por professores mestres e 
doutores, matemáticos, físicos e engenheiros que possuem um alto nível de 
conhecimento técnico, mas muitas vezes não tiveram formação pedagógica em seus 
cursos de pós-graduação e/ou graduação. Este fato faz com que o ensino de 
matemática nos cursos de engenharia não tenha o rendimento esperado (GOMES, 
2009). 

Não apenas os estudantes de engenharia, mas de todos os níveis e cursos 
apresentam dificuldades em matemática, sendo que uma pequena parcela obtém 
um bom rendimento nessas áreas, o que faz pensar que as ciências exatas são para 
poucos (GERAB & VALÉRIO, 2014). No ensino superior, estas dificuldades se 
devem a vários fatores como a metodologia adotada pelo professor, falhas de 
aprendizagem dos alunos em matemática básica, da postura do aluno, de algum 
fator da instituição de ensino superior (IES) ou de uma combinação de todos estes, 
que são de responsabilidade do aluno, do professor e da IES (FRESCKI & 
PIGATTO, 2009). 

Dentro deste contexto, é importante pontuar as dificuldades enfrentadas pelos 
docentes e discentes no processo de ensino-aprendizagem de matemática nos 
cursos de engenharia, como tentativa de reverter esta situação, buscando novas 
metodologias de ensino. Com isso, o objetivo geral deste trabalho é mostrar 
alternativas de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem nos cursos de 
engenharia a partir dos desafios e perspectivas que envolvem este tema. Para isto, 
optou-se por elaborar uma revisão bibliográfica a partir de trabalhos publicados e já 
finalizados a respeito da formação pedagógica de professores engenheiros e dos 
desafios enfrentados por estes e por seus discentes. Após a análise dos estudos, 
serão apresentadas metodologias de ensino que podem amenizar este quadro, 
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indicando como professores e alunos podem aplicá-las de acordo com a disciplina e 
conteúdo que estiverem trabalhando. 

 
2. METODOLOGIA 

Este trabalho possui caráter qualitativo e a metodologia utilizada para sua 
elaboração foi bibliográfica. O mesmo foi iniciado com a contextualização do tema a 
respeito do ensino de matemática nos cursos de engenharia de uma forma geral, 
evidenciando os desafios enfrentados pelos professores. Diante do objetivo 
proposto, fez-se uma revisão bibliográfica a partir de artigos científicos, dissertações 
de mestrado e teses de doutorado englobando os seguintes temas: a matemática 
nos cursos de engenharia, a formação docente de professores engenheiros e os 
desafios e perspectivas neste contexto. Ao final serão apresentadas as principais 
metodologias utilizadas para o ensino de matemática para e engenharia e como os 
docentes podem aplicá-las de acordo com a disciplina e o conteúdo que estiver 
lecionando, fazendo o aluno o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A engenharia é a aplicação do conhecimento técnico-científico e possui o 
objetivo de inventar, construir e desenvolver novas estruturas, máquinas, sistemas e 
processos. É uma profissão em que se aplicam conceitos matemáticos na criação 
para uma função ou objetivo específico, levando em conta aspectos sociais, 
econômicos, políticos e relacionados ao meio ambiente. Sendo assim, o engenheiro 
é um sujeito ativo na era das mudanças tecnológicas, obrigado a promover 
transformações em suas habilidades e em seu perfil profissional. Tais mudanças 
devem ocorrer desde a escolha da profissão, ainda no ensino médio, pois a 
formação do engenheiro afeta diretamente no desenvolvimento e sucesso na 
carreira deste profissional (CORDEIRO et al., 2008; GIROTTO & VILVERT, 2020). 

Para que ocorra uma boa formação de um profissional de engenharia, os 
cursos desta área apresentam elevada carga-horária de disciplinas de ciências 
exatas: matemática, química e física. Em especial algumas são comuns a todos os 
cursos, principalmente as que estão relacionadas à matemática como: Cálculo 
Diferencial e Integral, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Essas disciplinas 
geralmente são ministradas por professores mestres e doutores, matemáticos, 
físicos e engenheiros que possuem elevado conhecimento técnico, mas muitas 
vezes não tiveram formação pedagógica em seus cursos de pós-graduação e/ou 
graduação. Este fato faz com que o ensino de matemática nos cursos de engenharia 
não tenha o rendimento esperado, principalmente por parte dos alunos (HARRIS et 
al., 2015).  

A seguir será apresentada uma revisão da literatura acerca da importância da 
matemática nos cursos de engenharia, da formação pedagógica de professores 
engenheiros e também a respeito dos desafios, perspectivas e metodologias ativas 
para o ensino desta disciplina, buscando facilitar o processo de ensino-
aprendizagem de matemática no ensino superior. 
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3.1.1. A Matemática nos Cursos de Engenharia 
 

A matemática, como ciência exata, está presente em todo desenvolvimento 
tecnológico da humanidade, seja para a sobrevivência ou conquista do universo. 
Como a engenharia é a aplicação do conhecimento científico e tecnológico, que 
busca inventar, construir e desenvolver novos processos, a matemática é uma de 
suas principais ferramentas (CORDEIRO et al., 2008; ALMEIDA & FIDALGO, 2014). 

Desde a criação do Curso de Engenharia, a matemática vem sendo o 
instrumento básico dos engenheiros, dividindo-se entre as áreas do Cálculo, da 
Geometria e da Álgebra. Para Lopes (1999) e Machado (2002), o Cálculo Diferencial 
e Integral é um conhecimento que permite, as mais diversas áreas como: 
Engenharia, Química, Física, Biologia, Economia, Computação, Ciências Sociais, 
Ciências da Terra, a análise de modelos que podem prever, calcular, otimizar, medir, 
analisar o desempenho e performance de experiências, estimar, proceder a análises 
estatísticas e ainda desenvolver padrões de eficiência que beneficiam o 
desenvolvimento social, econômico e humanístico. 

Para Murta e Máximo (2004), o ensino de Matemática deve dar sua 
contribuição à formação do engenheiro moderno, levando-o ao desenvolvimento do 
raciocínio crítico, da capacidade de trabalho coletivo, a solucionar problemas do seu 
ambiente de trabalho, compreender as tecnologias em desenvolvimento e se 
adaptar nessa sociedade que se configura atualmente em um ambiente de 
constante mudança. Neste contexto, o Cálculo Diferencial e Integral constitui-se em 
uma ferramenta poderosa de trabalho para a Engenharia, cujas aplicações não se 
limitam apenas a problemas “artificiais” apresentados nos livros didáticos - 
desenvolvidos, em sua maioria, para o aprendizado de técnicas matemáticas - mas 
sim ao estudo e a modelagem de problemas reais das áreas de atuação do 
engenheiro moderno. O caráter básico do Cálculo é, portanto, o de ampla 
aplicabilidade, o que teoricamente possibilita aos professores que ministram cursos 
na área atuarem de forma eficaz na qualificação de um profissional crítico e 
preparado para o enfrentamento dos desafios que se colocam atualmente no campo 
da Engenharia. 

Apesar dessa importância, o ensino da matemática não tem correspondido às 
expectativas, o que se deve, principalmente, à forma como essas disciplinas são 
abordadas: não há qualquer vínculo com as outras; os professores afirmam que os 
alunos vêm despreparados do ciclo básico; há alta rotatividade de professores; 
muitos docentes dão ênfase às técnicas e não às aplicações, sem qualquer 
vinculação com a engenharia (BIEMBENGUT, 1997). 

Outro aspecto verificado é que os professores procuram a bibliografia básica 
(livro-texto) com o qual melhor se adaptam (em geral, o mesmo que utilizaram em 
sua formação), e transcrevem o livro em suas respectivas aulas, sem qualquer 
atualização. Além disso, são raras as bibliografias que atendam a um específico 
curso de engenharia, em suas diversas áreas como: Matemática para Engenharia 
Química, ou Matemática para Engenharia de Produção. Obviamente, existem 
conteúdos comuns a todas as áreas, contudo a ausência de tópicos específicos de 
aplicação em uma determinada área dificulta quem ensina e quem deveria aprender 
para uma melhor compreensão prática do conteúdo que está sendo exposto 
(BIEMBENGUT, 1997). 

Como já foi mencionado, a matemática se subdivide em três disciplinas nos 
cursos de engenharia: o Cálculo Diferencial e Integral, a Geometria Analítica e a 
Álgebra Linear. Estas disciplinas geralmente são lecionadas por engenheiros ou 
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matemáticos, estes, por sua vez, são licenciados e por isso possuem formação 
pedagógica, mas não conseguem focar o ensino em aplicações da engenharia, uma 
vez que a matemática é uma ferramenta para a engenharia. Já os professores 
engenheiros, apesar de não terem o conhecimento pedagógico, possuem 
conhecimento técnico e conseguem direcionar o ensino dessas disciplinas como 
uma aplicação posterior em engenharia. Desta forma vem a seguinte questão: qual 
seria o profissional mais adequado para ministrar matemática para estudantes de 
engenharia: matemáticos ou engenheiros? 

Para responder à esta pergunta é importante compreender a formação 
pedagógica que os docentes de matemática para engenharia recebem independente 
de sua formação acadêmica e/ou de pós-graduação. Este assunto será abordado na 
próxima seção 3.1.2.  

 
3.1.2. Formação Pedagógica de Professores de Matemática para Engenharia 
 

Para exercer a docência na educação básica, o professor deve adquirir o 
conhecimento técnico (relativo à disciplina de sua formação) e o de complementação 
pedagógica, que irá capacitá-lo para cumprir seu papel como facilitador do 
conhecimento. A preparação de docentes de nível superior gera uma polêmica 
partindo-se do pressuposto que professores universitários não possuem tal formação 
pedagógica, pois estariam trabalhando com ensino para adultos, supondo que estes 
tenham autonomia para estudar, assim este profissional se faz docente apenas pela 
experiência desenvolvida no decorrer de sua profissão (DANTAS, 2014; GIL, 2005). 

Masetto (2003) afirma, em seu estudo, que o professor universitário precisa 
ter clareza de que o ensino, assim como a pesquisa e a extensão, exige capacitação 
específica. Sendo assim, são necessárias competências pedagógicas além de 
diplomas e títulos que possibilitem a aquisição de novos conhecimentos e facilitem a 
ação docente. 

Quando se trata de professores de cursos de engenharia, este quadro não é 
diferente, uma vez que o corpo docente destes cursos se constitui, em sua grande 
maioria, por engenheiros, os quais não tiveram nenhuma formação pedagógica 
docente em seus cursos de graduação e pós-graduação. Assim, é comum ouvir de 
alguns estudantes de engenharia que seus professores doutores apresentam 
elevado conhecimento técnico, mas não possuem didática de ensino, muitas vezes 
dificultando o aprendizado do aluno. Tanto professores quanto estudantes 
reconhecem a necessidade da formação pedagógica, não só para professores 
engenheiros, mas para todos que não são licenciados de uma maneira geral 
(DANTAS, 2014; CARNEIRO, 2008). 

Nos estudos de Bazzo (1998) e Masetto (2007), os autores expõem que há 
um consenso de que existe certa indiferença por parte das instituições universitárias 
quando se trata da necessidade de atenção a essa problemática. Ainda prevalece a 
ideia de que, para ensinar na área da engenharia, basta ser engenheiro, e que, para 
lidar com adultos não deve haver preocupação com pedagogia ou a didática. Nessa 
perspectiva, Bazzo (2001) afirma que o ensino das engenharias precisa se 
reestruturar, no sentido de acompanhar os múltiplos impactos das mudanças sociais 
dos novos tempos, o mesmo considera que o ensino nesta área tem mudado muito 
pouco, sendo necessária, uma mudança no eixo das discussões sobre o ensino, 
pois existem muitos docentes que não atualizam seus conteúdos, conhecimentos e 
procedimentos didáticos. 
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Castanho (2002) afirma, em seu estudo a respeito de reflexões sobre o 
significado de “ser professor no ensino superior”, que não se “vira” professor de uma 
hora para a outra, na verdade, se constrói o ser professor. O grande problema está 
relacionado ao fato de que a maioria dos docentes que atuam nos cursos 
universitários se tornam docentes por acaso, não havendo práticas pedagógicas 
adequadas nos cursos de pós-graduação como o mestrado e o doutorado (BARDINI 
& SPALDING, 2017). 

A formação pedagógica do professor universitário não é uma tarefa fácil, pois 
não há certa tradição de cursos destinados para este fim. Além disso, muitos 
professores se negam a participar de qualquer programa de formação ou 
aperfeiçoamento nessa área, acreditando que apenas o conhecimento técnico é 
suficiente, se esquecendo de que a metodologia de ensino, didática e forma como 
expõem suas experiências é de suma importância para ser um bom professor (GIL, 
2005). 

Tratando-se mais especificamente da disciplina de matemática nos cursos de 
engenharia, esta geralmente é lecionada por engenheiros, matemáticos e físicos. E 
como já mencionado, muitas vezes os conteúdos relacionados à matemática são 
abordados de maneira superficial, tratando-se da matemática pura, não havendo 
alguma relação com problemas do cotidiano da profissão de engenheiro. Neste 
contexto, vale ressaltar que não é importante apenas atualizar os conhecimentos 
técnicos e pedagógicos, mas sim relacionar a matemática com outras disciplinas 
específicas do curso, e principalmente, tratá-la como uma ferramenta para e 
engenharia. Acredita-se que esta tarefa pode ser melhor cumprida por um professor 
engenheiro com formação pedagógica em matemática ou um engenheiro licenciado.  

Em resumo, é importante sempre aprimorar ambos conhecimentos, buscando 
novas alternativas para lecionar, principalmente as disciplinas relacionadas à 
matemática, alvo de tantas dificuldades enfrentadas por estudantes de engenharia e 
ciências exatas.  

 
3.1.3. Desafios no Ensino de Matemática nos Cursos de Engenharia 
 

De maneira geral, são muitos os desafios encontrados no ensino de 
matemática nos cursos de engenharia. Como foi visto nos itens anteriores, esta 
disciplina por si só já é uma área de difícil compreensão para estudantes do ensino 
fundamental e médio, o que é ainda mais complicado para o ensino superior, com 
foco nos cursos de engenharia neste trabalho. 

Um dos problemas enfrentados no ensino de matemática nos cursos de 
engenharia é a formação dos professores para esta função. Conforme o que foi 
abordado no item 3.1.2, a formação destes profissionais deve ter um equilíbrio com 
relação à parte técnica e a didático-pedagógica. Mais especificamente nos cursos de 
engenharia, é importante que o docente situe os alunos com exemplos de aplicação 
em outras disciplinas específicas do curso. Esta tarefa pode ser melhor desenvolvida 
por um professor engenheiro, porém este também deve possuir uma boa 
capacitação docente (PEREIRA et al., 2011). 

Alguns professores apresentam uma sólida formação teórica a respeito dos 
conteúdos que leciona e os domina muito bem. Contudo, atualmente os alunos que 
estão ingressando nas universidades estão se modificando, pois são mais 
antenados ao uso tecnologia e precisam de outros recursos e técnicas de 
aprendizagem para assimilar melhor o conteúdo. Diante disto, o professor pode ter 
algumas dificuldades para lidar com essa nova geração 2000 de discentes, o que 
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requere do mesmo um processo de atualização e educação continuada aliado o uso 
da tecnologia. Ainda mais se tratando do ensino de matemática na engenharia, o 
qual utiliza uma matemática mais aplicada. 

A geração dos nascidos entre 1961 e 1981, chamada X, ou de Y, para os 
nascidos entre 1981 a 1990, é muito diferente da geração Z, nascida a partir dos 
anos 90, havendo um choque de gerações. Com o advento da Internet, a 
globalização, a grande quantidade de informação à disposição de todos, o 
conhecimento do professor é “desafiado” e, muitas vezes, o seu papel fica restrito ao 
de um repetidor de aulas, sem inovação e sem despertar o interesse de seus alunos 
(CUNHA, 2015). 

Outro desafio enfrentado no ensino de matemática refere-se ao nível de 
dificuldade dos alunos. Estas dificuldades, muitas vezes, devem-se à falta de uma 
boa base do ensino médio, por alguns conteúdos que não foram vistos ou não foram 
bem estudados. Este quadro dificulta tanto o processo de ensino quanto o de 
aprendizagem, pois se o professor pretende passar um conteúdo e o aluno não tem 
o conhecimento prévio, o tema não será bem desenvolvido pelo professor e o 
estudante não fará uma assimilação efetiva do mesmo (FRESCKI & PIGATTO, 
2009). 

Uma nova modalidade de ensino que está sendo muito utilizada pelas 
faculdades e universidades é a educação a distância (EAD), inclusive nos cursos de 
engenharia. Este processo, embora facilite o estudo em casa e permita que mais 
pessoas tenham acesso ao ensino superior, requer do aluno muita disciplina, pois 
não permite um contato com o professor como o ensino presencial. Como foi visto, a 
grande maioria dos estudantes possuem dificuldades de aprendizagem de 
matemática nos cursos de engenharia, talvez nessa modalidade EAD este quadro 
possa se agravar ainda mais se não for bem aproveitado pelo aluno e se o mesmo 
não for comprometido e disciplinado com seus estudos (RAMOS et al., 2014). 

Diante dos desafios enfrentados pelos professores e alunos no processo de 
ensino-aprendizagem de matemática nos cursos de engenharia, é importante 
modificar e buscar novas metodologias de ensino. No próximo tópico serão 
apresentadas algumas metodologias e as perspectivas para o ensino de matemática 
na engenharia. 

 
3.1.4. Metodologias para o Ensino-Aprendizagem de Matemática  
 

A aprendizagem da Matemática é um processo complexo, que se desenvolve 
em momentos diversificados, onde podem predominar a exploração, a formalização 
e a integração das ideias matemáticas. Ouvir o professor e praticar a resolução de 
exercícios permite adquirir algumas competências matemáticas, mas não permite 
adquirir todas, em especial as mais importantes. Por isso, o ensino-aprendizagem 
tem de envolver os alunos em outros tipos de experiências e situações, como a 
exploração, a investigação, a resolução de problemas, a realização de ensaios e 
projetos, a comunicação e a discussão. Aprender resulta, sobretudo, de fazer e de 
refletir sobre esse fazer. Requer um investimento cognitivo e afetivo, requer 
perseverança e conta de aprender. Criar as condições para que isso aconteça, 
desafiando os alunos e diversificando as situações de aprendizagem, é 
responsabilidade do professor (PONTE, 2002). 

As metodologias de ensino-aprendizagem podem estar focadas no professor 
ou no aluno, sendo que cada uma possui suas vantagens e desvantagens, 
dependendo do conteúdo da aula, das características dos alunos, da turma e outros 
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fatores. Os métodos focados no discente podem ser mais motivadores para quem 
aprende, pois proporciona uma participação mais ativa no processo e, 
consequentemente, uma melhor aprendizagem, o que hoje parece ser um dos 
principais pontos fracos no ensino de matemática nos cursos de engenharia 
(PRIKLADNICKI et al., 2009; JUNIOR, 2008; GRILLO, 2003). 

O ensino de engenharia deve propiciar uma aprendizagem contextualizada e 
orientada para o uso de tecnologias contemporâneas, o que oferece muitas 
oportunidades de aplicar metodologias ativas para o ensino de matemática nas 
diferentes áreas de formação profissional. Essas metodologias ativas são 
caracterizadas pelas aulas de laboratório, oficinas, tarefas em grupo, trabalhos em 
equipe dentro e fora da universidade, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos. 
Contudo, é necessário incorporar essas metodologias em sala de aula, onde as 
mudanças são mais urgentes e necessárias (BARBOSA & MOURA, 2014). 

Atualmente, o processo de ensino-aprendizagem de matemática nos cursos 
de engenharia possui uma tendência de mudanças de paradigma educacional, no 
qual o estudante passa a ter mais atuação na construção de suas aprendizagens, e 
o professor deve criar condições para que isto aconteça (ALVES et al., 2009; LEITE 
& ZABALDA, 2012). Tais mudanças estão associadas às necessidades de uma 
adaptação para atender à nova geração de discentes que está inserida nas redes de 
ensino. Para facilitar esses novos papéis dos discentes e docentes já estão sendo 
utilizadas e estudadas as metodologias ativas (SILBERMAN, 1996; GODOY, 2009). 

Dentre as estratégias que podem ser usadas para o processo de 
aprendizagem ativa em sala de aula destacam-se: Discussão de temas e tópicos de 
interesse profissional; Trabalho em equipe com tarefas colaborativas; Estudo de 
casos em áreas profissionais específicas; Debates sobre temas da atualidade; 
Geração de ideias para solução de um problema; Uso de mapas mentais para 
aprofundar conceitos, ideias; Modelagem e simulação de processos e sistemas; 
Criação de espaços virtuais para aprendizagem coletiva; Questões de pesquisa na 
área científica e tecnológica (BONWELL & EISON, 1991). 

O que também pode ser feito para melhorar a aprendizagem de matemática 
nos cursos de engenharia como metodologias complementares são as propostas de 
cursos de nivelamento, cursos de revisão pré-cálculo com conteúdos básicos do 
ensino médio, monitorias oferecidas por professores ou até mesmo por alunos 
veteranos e grupos de estudos pelas faculdades. Aliados ao uso da tecnologia, 
esses cursos podem ser ofertados na modalidade à distância pela própria IES, pois 
permite que o aluno tenha flexibilidade de horários para estudar os conteúdos e 
rever alguns conceitos (BENFATTI & STANO, 2010). Vale ressaltar que o estudante 
também deve se programar em seus estudos, não deixando para estudar apenas 
nas vésperas das provas, mas sim ir acompanhando a disciplina de acordo com o 
conteúdo trabalhado pelo professor, fazer os exercícios recomendados, não deixar 
as dúvidas se acumularem e também buscar por reforço (FRESCKI & PIGATTO, 
2009). 

Outra alternativa para aumentar o rendimento dos estudantes em matemática 
nos cursos de engenharia é realizar aulas particulares de reforço individuais ou em 
pequenos grupos (2 a 5 alunos). Muitas pessoas têm dificuldades de aprender em 
sala de aula e até mesmo receio de perguntar ao professor, por isso procurar por um 
profissional que ofereça este tipo de serviço, por mais que seja oneroso, os 
resultados podem vir mais rapidamente, pois nesses casos estará apenas o 
professor e o aluno, e este poderá sanar especificamente suas dúvidas. O estudante 
também pode procurar por vídeo-aulas e cursos online de cálculo ou da disciplina 
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que desejar, porém não haverá contato físico com o professor, mas já é uma boa 
alternativa para o acompanhamento dos estudos (PEDROSO et al, 2009). 

Outro fator interessante que deve ser aplicado no cotidiano do ensino de 
matemática é o uso da tecnologia. Existe uma infinidade de softwares, sites e 
aplicativos, laboratórios virtuais que permitem esboçar gráficos de funções no plano 
e no espaço, desenhar objetos da geometria, realizar o cálculo de derivadas e 
integrais, matrizes e tantas outras aplicações. Um exemplo seria ministra as 
disciplinas de Cálculo e Geometria Analítica fazendo o uso do Geogebra, pois é site 
(aplicativo) que permite realizar gráficos de funções e objetos geométricos no plano 
(R²) e no espaço (R³). Estas metodologias permitem uma maior aproximação do 
docente com o discente dos anos 2000, além de ampliar a mente do estudante para 
uma melhor visualização dos conceitos aprendidos. 

Tratando-se do ensino a distância, uma forma de aproximar o professor do 
aluno e facilitar o ensino de matemática na engenharia seria mesclar as modalidades 
de ensino: presencial e a distância. Esta mescla constitui o ensino híbrido, em que 
há encontros presenciais no decorrer da disciplina, que podem ser feitos 
pessoalmente ou de forma remota. Independente da forma, permite uma relação 
melhor entre o professor e o aluno, e este poderá sanar suas dúvidas ou até mesmo 
aplicar os conceitos aprendidos na aula em algum problema envolvendo a 
engenharia da sua área. 
 

3.2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Na questão apresentada a respeito de qual seria o melhor profissional para 
ministrar aulas de matemática para cursos de engenharia, pode-se dizer que seria 
um professor engenheiro com formação pedagógica em matemática. Este, além de 
possuir o conhecimento técnico do engenheiro, também terá noções de didática e 
conhecimentos pedagógicos, fazendo com que sua aula seja mais atrativa para os 
estudantes, pois saberá relacionar o ensino da matemática com aplicações na 
engenharia. Para isto, é importante que o professor busque aprimorar seus 
conhecimentos pedagógicos e técnicos, realizando cursos de atualização e de 
educação continuada, além de aliar seu ensino ao uso da tecnologia. 

Conforme o item 3.1.3, são muitos os desafios enfrentados no processo de 
ensino-aprendizagem de matemática nos cursos de engenharia. Não apenas os 
problemas relacionados à formação pedagógica de professores engenheiros, mas 
também à forma como esses professores expõem suas aulas, à dificuldade dos 
alunos com a matemática, falta de uma boa educação básica, também com relação 
à bibliografia utilizada e à falta de uso da tecnologia como aliada da educação. Para 
reverter este quadro, foi visto que é importante o uso das metodologias ativas, pois 
permite que o aluno seja um sujeito mais ativo na construção do conhecimento, 
cabendo ao professor trazer atividades fora da sala de aula e também incentivar o 
autoestudo. 

Não apenas o professor, mas todos de uma maneira geral (alunos, 
professores e instituições de ensino) devem buscar melhorar o processo de ensino-
aprendizagem de matemática nos cursos de engenharia. Os alunos devem buscar 
por aulas de reforço, cursos online de conteúdos básicos de matemática e também 
formar grupo de estudos com os colegas de sala para compartilharem seus 
conhecimentos. A instituição de ensino pode oferecer cursos de revisão pré-cálculo 
com o professor (presencial ou online), monitorias e também sala específicas para o 
autoestudo dos alunos. 
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Assim, pode-se dizer que todos devem contribuir para facilitar o processo de 
ensino-aprendizagem de matemática nos cursos de engenharia. Os alunos devem 
buscar sanar suas dificuldades básicas e se tornarem mais ativos no processo, os 
professores devem aprimorar seus conhecimentos pedagógicos e técnicos e 
também trazer atividades fora de sala de aula com o uso de metodologias ativas. 
Vale ressaltar que a instituição de ensino deve investir e oferecer cursos e espaços 
físicos para que discentes e docentes coloquem estas atividades em prática.  
 
4. CONCLUSÃO 

 A matemática se apresenta como uma ferramenta fundamental para a 
engenharia, contudo é uma ciência em que estudantes e professores enfrentam 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. A partir dos estudos realizados 
neste artigo, pode-se concluir que os problemas que envolvem essas dificuldades 
estão relacionados, principalmente, à metodologia tradicional de ensino que ainda é 
adotada por muitos docentes, à falta de formação pedagógica de professores 
engenheiros, à uma deficiência na educação básica, atualização do professor e 
também ao novo sistema de ensino a distância de engenharia, que apesar de 
facilitar o acesso ao ensino superior, distancia o professor do aluno. Algumas novas 
metodologias já estão estudadas no ensino desta disciplina, chamadas de 
metodologias ativas, em que o foco da aula é o aluno, e este, por sua vez, tem uma 
participação mais ativa no processo de ensino-aprendizagem, cabendo ao professor 
trazer atividades fora da sala de aula, mas que podem proporcionar ainda mais 
aprendizagem e interesse de seus alunos. Desta forma, todos devem participar 
ativamente para que as mudanças ocorram, tanto professores, discentes como as 
próprias IES. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar um relato de experiência adquirida 
mediante a produção de um livro infantil. O relato consiste em discorrer a construção 
de um livro infantil realizada pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em 
Pedagogia da Instituição Fateb da cidade de Telêmaco Borba. Para tanto, faz-se 
necessário ter atenção e cuidados ao criar e ilustrar uma história para crianças, bem 
como superar os desafios que surgem no decorrer do trabalho. Logo, a criação é 
iniciada pela escolha da faixa etária; e a escolha do gênero que apresentar-se-á a 
história; definir se terá poucas ou muitas ilustrações; qual será o título e quantas 
palavras deveremos colocar em cada página. Dessa maneira, com este processo de 
construção, devidamente organizado é possível produzir um bom livro por meio de 
diversas referências buscando compartilhar e aguçar futuros escritores.  
Palavras-chave: Criação; processo; produção; infantil. 
 

 

ABSTRACT 

The present work has as a presenter an account of experience acquired through the 
production of a children's book. The report consists of discussing the construction of 
a children's book carried out by the undergraduate students in Pedagogy at the Fateb 
Institution in the city of Telêmaco Borba. Therefore, it is necessary to be careful and 
careful when creating and illustrating a story for children, as well as overcoming the 
challenges that arise in the course of work. Therefore, creation is initiated by 
choosing the age group; and the choice of the genre that will present the story; define 
whether there will be few or many illustrations; what will be the title and how many 
words we should put on each page. Thus, with this construction process, properly 
organized, it is possible to produce a good book by means of several references 
seeking to share and sharpen future writers. 
Keywords: Creation; process; production; childish. 
 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Compreendemos que a criança desde seus primeiros anos de vida necessita 
ouvir histórias e essa prática influencia em seu desenvolvimento, segundo 
Abramovich (1997) quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de 
forma mais clara, sentimentos que têm em relação ao mundo. Dessa maneira, as 
histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância além proporem 
diversos ensinamentos explícitos e implícitos. Por consequência, o estudo para a 
produção deste livro infantil surgiu durante o 1º semestre na disciplina de Projeto 
Integrador, ministrada pela professora Maria Paula, do curso de Pedagogia da 
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Fateb-Faculdade de Telêmaco Borba, sendo seu principal objetivo a produção de um 
livro infantil em forma de e-book. Desse modo, o presente relato visa contribuir para 
esse processo aguçando futuros escritores, pais e profissionais da educação para a 
produção de um livro infantil bem como despertá-los para a importância da contação 
de histórias para as crianças. A escolha da faixa etária, do enredo, personagens e 
do tema deu-se a partir de interações pelo Zoom e Google Docs para discussões e 
organizações em grupo.  

Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, na qual os 
integrantes do grupo realizaram em suas redes sociais por meio de enquetes a 
respeito do gênero, bem como em obras de destaque. A respeito da metodologia 
qualitativa Gil salienta que “o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da 
investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas 
relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação 
estudada.” (GIL, 1999, p. 54)  

O relato está organizado em momentos, sendo que no primeiro realizamos 
uma apresentação de como deu-se o trabalho e seu objetivo; no segundo momento 
expusemos a metodologia utilizada durante o processo de criação; no terceiro 
momento relatamos o desenvolvimento de todo o processo, bem como enfatizamos 
a importância da literatura infantil para o desenvolvimento da criança e finalizamos 
apresentando os resultados alcançados.  
 
2. METODOLOGIA  

 

De acordo com Demo (1987), a metodologia é uma preocupação 
instrumental, que trata de o caminho para a ciência tratar a realidade teórica e 
prática e centra-se, geralmente, no esforço de transmitir uma iniciação aos 
procedimentos lógicos. Dessa maneira, o trabalho foi iniciado por meio de pesquisa 
bibliográfica em livros infantis, na qual observamos as escritas, as divisões de 
páginas e as ilustrações. Além disso, fizemos uso também da pesquisa qualitativa, 
na qual buscamos por meio de redes sociais a opinião das pessoas a respeito do 
que lhes chama atenção no momento de escolher um livro infantil. Conforme Denzin 
e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do 
mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários 
naturais. 

Por conseguinte, após esse momento realizamos a escolha de personagens e 
seus aspectos físicos. Para criarmos as ilustrações usamos o aplicativo “Infinite 
Painter”, no qual os personagens e cenários foram desenhados e ilustrados 
digitalmente, um outro aplicativo utilizado foi o “Clip2 Comic” para deixar as imagens 
com aspecto de desenho animado. Ademais, as imagens e escritas das páginas 
foram montadas e editadas no aplicativo “PhotoGrid”. As páginas foram organizadas 
na plataforma on-line “Canva”, na qual foi possível montar o livro em forma de pdf. 
 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

 

 A literatura infantil é algo de extrema importância para a criança, pois, além 
de oferecer um desenvolvimento no âmbito escolar, aumentando seu conhecimento, 
vocabulário, incentiva a imaginação e criatividade. A formação de um leitor acontece 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 

de outubro de 2020  

 

 

na infância, visto que é um momento de desenvolvimento e descobertas. Nesse 
contexto Paim (2000, p.104) destaca que “a leitura é um ato emancipatório, 
humanizador, transformador. ” 

 Iniciamos a produção do livro, mas devido a Pandemia da COVID-19, 
produzimos e criamos o livro infantil por meio de ferramentas virtuais, pois todos 
estavam em isolamento domiciliar para prevenção do vírus. Sendo assim, a escrita 
colaborativa deu-se com o auxílio de plataformas on-line, sendo que para criarmos 
as ilustrações usamos o aplicativo “Infinite Painter”, no qual os personagens e 
cenários foram desenhados e ilustrados digitalmente, um outro aplicativo utilizado foi 
o “Clip2 Comic” para deixar as imagens com aspecto de desenho animado. 
Ademais, as imagens e escritas das páginas foram montadas e editadas no 
aplicativo “PhotoGrid”. As páginas foram organizadas na plataforma on-line “Canva”, 
na qual foi possível montar o livro em forma de pdf. Dessarte, para as discussões e 
interações do grupo fizemos uso do Zoom e WhatsApp  para que fosse possível a 
construção em conjunto de uma literatura para crianças. 

Consequentemente, encontramos diversos desafios durante o processo de 
criação do livro infantil, o qual foi intitulado “Uma amizade animal”, porém todos 
foram superados com trabalho mútuo entre os integrantes do grupo. Dessa maneira, 
a primeira etapa foi decidir a faixa etária, a qual seria destinada o livro, sendo que 
optamos pela idade de 0 a 4 anos, visto que “a criança que ainda não sabe ler 
convencionalmente pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do professor, ainda 
que não possa decifrar todas e cada uma das palavras. Ouvir um texto já é uma 
forma de leitura (RCNEI, VOL. 3, p.141). 

Em seguida, escolhemos o gênero textual da história, o conto infantil, logo, 
com a ajuda de grandes obras, inspiramo-nos ainda mais a respeito do tema a ser 
apresentado no enredo, pois o conto apresentaria valores de amizade e respeito 
representados por personagens animais em uma floresta, salientando uma grande 
amizade que surge em meio às diferenças. 

 Por consequência, idealizamos com muito cuidado como seriam os 
personagens e o espaço em que se passaria o enredo, sendo esse a floresta, 
porém, em ambientes diferentes. Nosso primeiro personagem foi um peixe chamado 
Bob que vive em um rio; o segundo animal escolhido foi um pássaro com o nome 
Flip e voa alegremente pelos céus; e o último personagem escolhido foi um coelho 
chamado Ted que vive pulando pelas matas da floresta. Para tanto, durante a 
história há diversos diálogos animados demonstrando como cada um vive em 
diferentes ambientes, e assim levando ao pequeno leitor ouvinte boas informações 
sobre o modo de viver de cada um. Ressaltamos a questão de ser um vencedor 
independente da circunstância, logo o objetivo é estimularmos a autoconfiança às 
crianças, cujo objetivo é que levem consigo o valor que cada uma tem e que todas 
são capazes de vencer apesar das diferenças existentes. 

Contudo, uma das etapas mais complexas da construção dessa obra literária 
foram em relação às ilustrações, pois boa parte dos aplicativos utilizados para 
criarmos os desenhos exigiam habilidades avançadas para seu uso, porém, com 
muito esforço e dedicação tornou-se possível uma produção de excelentes 
ilustrações, fazendo com que o livro despertasse interesse e chamasse atenção dos 
leitores. À vista disso, Filho discorre que “nem só de palavras se constrói um livro 
para crianças; a ilustração é uma das linguagens não verbais mais recorrentes na 
obra literária infantil, além de outras como a tátil, por exemplo. ” (FILHO, 2009, p. 
53).  
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 Após concluirmos a produção do livro infantil, realizamos ainda uma pesquisa 
nas redes sociais a respeito da literatura infantil para que tivéssemos informações 
sobre o quão a maioria do público dá importância a leitura para crianças. Desse 
modo, observamos que a maioria das famílias não têm o hábito de ler para seus 
filhos, atitude essa que compromete no desenvolvimento dos pequenos, pois é na 
família que precisa acontecer os primeiros contatos com a literatura.  

 Acreditamos que esta experiência foi de grande valia para o nosso 
crescimento acadêmico vindo a agregar no nosso conhecimento. Enfrentamos 
desafios e dificuldades dadas ao atual contexto, mas ao término superamos nossos 
objetivos e as expectativas. Portanto, nosso desígnio de propormos uma literatura 
atual e divertida foi alcançada e esperamos que a obra possa contribuir no 
desenvolvimento dos nossos pequenos leitores, pais e profissionais da educação. 
  

4. CONCLUSÃO  

 

Podemos salientar que por meio da realização do trabalho e da escrita 
colaborativa vivenciamos uma experiência enriquecedora para nossa futura prática 
pedagógica. Sabemos que foi um desafio superado, pois passamos por várias 
etapas até chegar a finalização do livro infantil, cada uma foi pensada com muito 
cuidado para que realmente o produto final ficasse de excelência. Vale ressaltar que 
percebemos que o universo infantil é algo maravilhoso, e, pensando nisso, foi criado 
um livro para que os pequenos se divirtam e aprendam ao mesmo tempo, visto que 
a literatura infantil é de suma importância para o desenvolvimento cognitivo e 
psíquico das crianças, ou seja, na sua formação integral. 

Consideramos também notório a partir das pesquisas realizadas que com a 
evolução das tecnologias as crianças, e até mesmo os adultos, acabam deixando os 
livros de lado e ocupam-se com outras coisas na internet. A verdade é que podemos 
utilizarmos da tecnologia para aprendermos e fazer dela uma aliada, dessa maneira 
as crianças poderão ler o livro em pdf, o que torna mais fácil a aquisição do mesmo. 
Acrescentamos também que nesse momento atípico, em um contexto de pandemia, 
devemos nos adaptarmos às tecnologias. Portanto, esse livro é um modo de 
contribuirmos com o aprendizado e desenvolvimento das crianças, tanto no contexto 
escolar como no ambiente familiar.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina de Projeto integrador III por meio 
de pesquisa bibliográfica e da criação e produção de um livro de literatura infantil, 
produto final do trabalho articulado entre as disciplinas do Tema Gerador “Mediação 
e Aprendizagem em Linguagens”. A proposta oportunizou a reflexão e a construção 
de conhecimentos relacionados à introdução da leitura ao universo educacional 
infantil e foi desenvolvida em grupo, de maneira colaborativa. As reuniões ocorreram 
via plataforma zoom e a produção do texto, pelo aplicativo Google Docs. Houve um 
momento de leitura prévia para identificação das características da obra literária: a 
faixa etária, gênero e o enredo do livro. Este trabalho trouxe reflexões significativas 
acerca da importância da contação de histórias para as crianças e o relato do 
desenvolvimento da experiência acerca da prática dessa forma, concluiu-se que a 
leitura deve ser estimulada desde cedo para contribuirmos com a formação do jovem 
leitor. 
Palavras-chave: Literatura Infantil; Lúdico; Entretenimento. 
 
 

ABSTRACT 
 

The present work was developed in the discipline of Integrative Project III through 
bibliographic research and the creation and production of a children's literature book, 
the final product of the articulated work between the disciplines of the Generating 
Theme “Mediation and Learning in Languages”. The proposal provided the 
opportunity for reflection and the construction of knowledge related to the introduction 
of reading to the children's educational universe and was developed in a group, in a 
collaborative manner. The meetings took place via zoom and the production of the 
text via Google docs. There was a moment of prior reading to identify the 
characteristics of the literary work: the age group, gender and the plot of the book. 
This work brought significant reflections about the importance of storytelling for 
children and the report of the development of the experience about the practice in 
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this way, it was concluded that reading should be stimulated from an early age to 
contribute to the formation of the young reader. 
Key-words:  Children's Literature; Ludic; Entertainment. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O hábito de ler deve ser adotado desde cedo, nos anos iniciais da vida da 
criança quando as crianças estão mais flexíveis e com a curiosidade aguçada. 
Nesse sentido, Mello (2010) compreende que a criança desde o berçário pode ter 
uma relação com o objeto chamado livro, o qual é cheio de significado. 

Principalmente nos anos iniciais de escolarização das crianças, a família e os 
professores têm um papel fundamental no auxílio ao desenvolvimento do gosto pela 
leitura das crianças. Entende-se, no entanto, que muitas vezes os pais e professores 
enfrentam dificuldades para exercer seu papel de formadores desses futuros 
leitores, seja pela falta de habilidade ou mesmo, tempo.  

Por meio da literatura infantil e de forma lúdica é possível desenvolver a 
imaginação das crianças, um processo muito importante para o seu 
desenvolvimento. Nesse processo, o incentivo dado pelos pais, professores e 
pessoas próximas tem grande importância para que se crie o costume para esta 
prática, já que quando não há o estímulo, este trabalho é dificultado. 

É também, por meio da leitura que se desenvolve a cognição lógica, social e 
afetiva, além de estimular o pensamento, criatividade, imaginação, memória e escrita 
das crianças. Trata-se de um processo que exige o esforço mútuo de todos os 
envolvidos, para torná-lo mais fácil e agradável é possível, por exemplo, fazer uso de 
métodos de contação de história, como: fazer uma voz diferente, usar fantasias e 
dedoches, ou seja, coisas simples, mas com grande significado para a criança.   

Tratar do despertar da leitura na Educação Infantil gera bastante discussão, 
pois se tem a finalidade de evidenciar seus benefícios e as melhores formas de 
desenvolvê-la, tornando-a prazerosa para as crianças e desenvolvendo habilidades 
como, atenção, fala, e exercitando a fantasia e a imaginação  em  todos os aspectos 
e características que irão contribuir com a formação de um adulto. 

Partindo desse pressuposto, o principal objetivo deste trabalho foi conhecer 
um pouco mais das características da literatura infantil, por meio da disciplina Projeto 
Integrador III, adentrando o universo da criança através da elaboração de um livro 
de literatura, de maneira colaborativa para esse público.  

 
 

2. METODOLOGIA 

Durante o desenvolvimento do projeto, as aulas ocorreram no formato remoto, 
tendo em vista que acadêmicos e professores estavam em suas casas, 
em   isolamento social devido ao COVID-19. Essa condição tornou o 
desenvolvimento da proposta ainda mais desafiadora.  

Após as pesquisas, para a realização do projeto, fomos divididos em grupos 
e   instigados pela professora a realizar uma busca de livros infantis para observar e 
analisar suas características. A partir dessa pesquisa, escolhemos o livro “A 
Chapeuzinho Amarela” do autor Chico Buarque, como referência, pois o livro tem 
uma ilustração colorida, atrativa e um enredo fluido que busca auxiliar as crianças no 
enfrentamento de seus medos. 
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Para a organização do trabalho, optamos por realizar nossas reuniões 
fazendo uso do aplicativo para reuniões virtuais Zoom e agendamos encontros 
periódicos para discussão da proposta. O grupo realizou a leitura do livro e a partir 
da leitura e das discussões tivemos algumas ideias, definimos como seria o livro, 
quais tópicos deveriam conter e sobre o que seria a história. 

Já em nossa primeira reunião definimos a faixa etária, gênero, tema, 
personagens e suas características, cenários e formato do livro. Também, que 
o  livro teria 3 capítulos e que em cada um deles seria abordado um ano de vida da 
personagem principal e um pouco de seu cotidiano e de suas aventuras.  

Um roteiro foi elaborado a partir de uma entrevista previamente realizada com 
crianças, e também no que estudamos para que as principais ideias não se 
perdessem. Esse trabalho foi fundamental, pois conversar com as crianças nos fez 
entender mais sobre o universo infantil e contribuiu com a aproximação das ideias, 
estilo de escrita, maneira de pensar das crianças, pontos necessários para dar corpo 
ao livro que pretendíamos escrever. 

Assim, chegamos à personagem principal da história, quem chamamos de 
Bia, e definimos que teria como características a estatura baixa, os cabelos negros 
ondulados, olhos cor de mel, a menina que ama aventuras e faz aniversário na 
primavera. Bia é bagunceira, curiosa, carinhosa, esperta, uma menina de atitude, 
que defende àquilo que acredita e ama muito família. 

A partir das orientações da professora, em sala de aula, iniciamos o texto em 
um editor de texto, definindo que cada componente do grupo escreveria um pouco a 
cada dia, o quanto conseguisse e o quanto a imaginação deixasse, caracterizando a 
obra como colaborativa. 

A partir do trabalho colaborativo a história ganhou forma e o enredo passou a 
ser estruturado. Chegou-se a história de Bia, uma garota que se aventura motivada 
por sua imaginação. Junto com seus amigos Carol, João e seu amigo imaginário Téo 
eles planejam tudo, inclusive os aniversários de Bia. Também, compõe a história o 
Floquinho, um cachorro que a partir dos seus 6 anos os acompanhou nessa 
aventura. Em uma de suas aventuras, receberam em casa, sua amiga Carol que tem 
uma história de superação quanto ao bullying. Os personagens, também, 
compartilham experiências como aprender a andar de bicicleta sem rodinhas, entrar 
em uma árvore com jardim de doces, ganhar seu amigo cachorro, superar falhas na 
escrita, entre outras. 

 Após a finalização da obra, o conteúdo foi revisado, a escrita reestruturada 
com o intuito de eliminar possíveis inadequações, respeitando a quantidade de 
palavras sugeridas para o público alvo, que é de duas mil palavras. 

As ilustrações foram feitas manualmente, por meio do uso de materiais, 
como: folha de papel sulfite e lápis de colorir. Depois de finalizadas, foram 
digitalizadas e feito uma melhoria na qualidade de imagem, utilizando aplicativos de 
efeito para realçar as cores, fundo e a forma do desenho. A montagem do livro foi 
iniciada no aplicativo Canva, porém o melhor resultado foi alcançado no Book 
Creator, pois o aplicativo permitiu que a organização do livro ocorresse com 
repartições e ilustrações, ou seja de forma mais dinâmica e atrativa. O resultado 
final pode ser consultado por meio do endereço: 
https://read.bookcreator.com/rjTKlG9Ze4Y97FWKCIf48W9Frjr2/rCfhL5JJR9-
npDprZNo6aA . 
 
 
 

https://read.bookcreator.com/rjTKlG9Ze4Y97FWKCIf48W9Frjr2/rCfhL5JJR9-npDprZNo6aA
https://read.bookcreator.com/rjTKlG9Ze4Y97FWKCIf48W9Frjr2/rCfhL5JJR9-npDprZNo6aA
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3. DESENVOLVIMENTO 

Entende-se que apresentar à criança o mundo da leitura é um processo que 
deve ocorrer antes mesmo de sua alfabetização. Nesse sentido, a criança deve ser 
estimulada por meio de estratégias de leituras que as estimulem e possibilitem 
despertar sua criatividade. Nesse processo, a família exerce um papel fundamental, 
pois a criança pode ser estimulada e incentivada a ler desde o nascimento e ao 
longo de toda sua infância. Assim, ao ingressar na escola, os professores dão 
continuidade ao trabalho de valorização e aprofundamento da leitura.  

 

 Solé (1998, p. 91), o qual diz que,  
A situação de leitura mais motivadora também são as mais reais: isto é, 
aquelas em que a criança lê para se libertar, para sentir o prazer de ler 
quando se aproxima do cantinho de biblioteca ou recorre a ela. Ou aquelas 
em que, com um objeto claro – resolve uma dúvida, um problema ou 
adquirir a informação necessária para determinado projeto – aborda um 
texto e pode manejá-lo à vontade, sem a pressão de uma audiência. 

  

Sabe-se no entanto, que muitas vezes não há apoio das famílias no incentivo 
à leitura em virtude de inúmeros fatores. Grande parte das famílias atualmente, pais 
e mães trabalham o dia todo e muitas famílias optam por manter os filhos ocupados 
em jogos eletrônicos ou programas televisivos. Mesmo para as mães que 
reconhecem a importância da leitura, nem sempre há meios para realizá-la em casa 
ou a compreensão da importância desse estímulo. Famílias transferem a 
responsabilidade pela formação do gosto pela leitura para a escola, acreditando que 
esta instituição terá melhores condições de atender a seus filhos.  

Nesse contexto, o papel do pedagogo dentro da escola é fundamental, pois 
ele também deve assumir a função de mediador sobre o trabalho pedagógico, 
fortalecendo as propostas de aprendizagem, entre professores e alunos, já que 
também cabe a ele a responsabilidade pelo estímulo ao corpo docente na 
proposição de projetos de leitura ou no desenvolvimento de atividades diferenciadas 
que busquem estimular as crianças a lerem mais e a criarem o hábito pela leitura. 
 Para Koch (2012) a dialogicidade constitui-se numa relação ideal, em que o 
escritor leva em conta a perspectiva do leitor, ou seja, dialoga com determinado (tipo 
de) leitor, cujas respostas e reações ele prevê. 

É importante pensar em estratégias que oportunizem às crianças o contato 
com a Literatura Infantil. Ao vivenciar a experiência de criação de um livro infantil, a 
partir da proposta do Projeto Integrador III foi possível conhecer um pouco do 
universo infantil a partir de uma perspectiva relacionada aos seus interesses, de 
forma que a produção da obra literária atenda suas expectativas e se torne 
interessante para a criança. 

 
 
4. CONCLUSÃO 

 Com base nas pesquisas bibliográficas realizadas neste trabalho e com a 
experiência vivenciada pelo grupo a partir da elaboração de um livro de literatura 
infantil, foi possível concluir que a leitura é fundamental na vida de uma criança e 
que é necessário estimulá-la desde muito cedo, ou seja já nos anos iniciais. 

Também, que o pedagogo tem fundamental importância nesse processo 
dentro da escola e assim, ele deve buscar estratégias para que o estímulo à leitura 
ocorra de forma significativa também, no espaço escolar. Em virtude disso, enquanto 
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acadêmicas do curso de Pedagogia foi importante vivenciar o processo de 
construção de um livro infantil para compreender e entender um pouco mais do 
universo infantil.  

Importante ressaltar que as principais dificuldades encontradas para a 
realização deste livro gerou em torno do uso da linguagem apropriada para o público 
alvo e, em alcançar o consenso durante o trabalho em grupo em um contexto 
proporcionado pelo distanciamento social, visto que a proposta foi desenvolvida em 
meio a pandemia do Covid 19. Foi possível respeitar a opinião de todos, em um 
trabalho que teve caráter colaborativo e dessa forma, foi necessário, a todo o tempo, 
entrar em consenso quanto a ideias compartilhadas em um grupo composto por 5 
pessoas. As dificuldades foram enfrentadas e com muito esforço e dedicação, 
obtemos um resultado bastante significativo. 
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