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EDITORIAL 

 
Em nosso primeiro número, apresentamos alguns artigos originais, que nos foram 
encaminhados, pelos docentes e discentes da Faculdade São Geraldo – MULTIVIX 
CARIACICA 
 
Nossa proposta é de um periódico semestral, com a divulgação de artigos, projetos, 
pesquisas e relatos de experiência diversos, etc. 
 
Estamos abertos para contribuições diversas, críticas, que muito nos ajudarão na 
melhoria do trabalho acadêmico. Que tenhamos todos uma boa leitura. 
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METODOLOGIAS DE ENSINO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE 
ALUNOS COM DISLEXIA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Karina de Morais Bello1 
Vanessa Alves Ribeiro2 

 
RESUMO 
 
Dislexia é um distúrbio neuropsicológico hereditário ou genético caracterizado pela dificuldade 
de aprendizagem quanto à associação de sinais gráficos ao som e assimilação do mesmo. O 
objetivo deste estudo consiste em descrever a dislexia e suas manifestações, fazer uma 
reflexão sobre as práticas pedagógicas e algumas das principais metodologias de ensino 
utilizadas no processo de ensino aprendizagem de alunos com dislexia no ensino fundamental 
I. A instituição escolar como um todo deve estar atenta e preparada para atender o aluno 
diagnosticado de forma adequada a suas necessidades, possibilitando-lhe condições ao seu 
ensino sem exclusão. Muitos estudos apontam alternativas metodológicas apoiadas ao 
método fônico e multissensorial por sua eficácia no processo de ensino aprendizagem na 
alfabetização de crianças disléxicas. Não existem metodologias especificas para alunos 
disléxicos (considerando a subjetividade de cada um), o que se busca são alternativas de 
ensino que venham a promover e auxiliar o desenvolvimento deste aluno e possibilitando ao 
educador novas possibilidades para trabalhar de forma igualitária com seus alunos. 
 
Palavras Chaves:  Dislexia, metodologia, aprendizagem, prática pedagógica 
 
ABSTRACT 
 
La dislexia es un trastorno neuropsicológico hereditaria o genética que se caracteriza por la 
dificultad para el aprendizaje como la asociación de signos gráficos en el sonido y la 
asimilación de la misma.El objetivo de este estudio es describir la dislexia y sus 
manifestaciones, para reflexionar sobre las prácticas de enseñanza y algunos de los 
principales métodos de enseñanza utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes con dislexia en la escuela primaria I. La escuela en su conjunto debe estar alerta 
y preparado para cumplir el estudiante diagnosticado adecuadamente a sus necesidades, lo 
que le permite condiciones para su educación sin exclusión. Muchos estudios, muestran 
alternativas metodológicas aplicadas al método fónico y multisensorial para su eficacia en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños disléxicos alfabetización. No existen 
metodologías específicas para estudiantes con dislexia (teniendo en cuenta la subjetividad de 
cada uno), que buscan la educación alternativa que promover y ayudar al desarrollo de los 
estudiantes y educadores crear nuevas posibilidades para trabajar con sus alumnos por igual. 
 
Palabras Clave: La dislexia, la metodología, el aprendizaje, la enseñanza de la práctica 
 
INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo faz uma reflexão sobre as metodologias de ensino utilizadas no processo 
de ensino aprendizagem de alunos com dislexia no ensino fundamental I. O objetivo do 
trabalho é analisar métodos e  praticas pedagógicas utilizada com alunos disléxicos. A dislexia 
é um distúrbio na fala e leitura do indivíduo, que por consequência prejudica a escrita e a 
comunicação daquele que a possui.  
 
Justifica-se a escolha do tema pesquisado, uma vez que observa-se a pouca relevância que 

                                                           
1 Graduanda do curso de pedagogia – Faculdade Multivix -  Cariacica/ES  

2 Graduanda do curso de pedagogia – Faculdade Multivix -  Cariacica/ES  
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é dada na estruturação dos cursos de licenciatura a um problema bastante comum nas 
escolas públicas e privadas, e a importância para à educação principalmente na inclusão 
escolar, na preparação de professores e membros da equipe escolar para lidar com os alunos 
disléxicos. 
 
Com base no exposto, surgem alguns questionamentos: “qual o papel da escola no amparo 
ao aluno disléxico?”, “de que forma o professor trabalha com os alunos diagnosticados com 
dislexia?”, “quais os principais recursos e metodologia são usados para o desenvolvimento da 
aprendizagem do estudante sem que haja exclusão?”  
 
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se uma metodologia bibliográfica com leitura de 
livros, revistas e artigos de autores que tratam do tema. De acordo com Santos (2004) “a 
bibliografia é o conjunto de materiais escritos (gráfica ou eletronicamente) a respeito de um 
assunto que constitui-se numa preciosa fonte de informações, com dados já organizados e 
analisados como informações e ideias prontas.” (p.27/28) Com base na análise e reflexão das 
leituras, propõe-se responder os questionamentos expostos acima em relação aos métodos 
de ensino trabalhados com alunos sem distúrbio e com aqueles já diagnosticados dentro do 
mesmo ambiente escolar, sem que haja prejuízos ao docente e principalmente aos discentes. 
 
CONTEXTUALIZANDO A DISLEXIA: CONCEITOS, DEFINIÇÕES E SINTOMAS 
 
A dislexia é a dificuldade em ler e compreender a escrita; apresenta-se como uma dificuldade 
na leitura e automaticamente na fala do indivíduo. Caracterizando melhor seu significado seria 
dizermos também que este distúrbio, é compreendido como uma desordem na leitura oral que 
vem a prejudicar a escrita. Especificando ainda mais seu significado, podemos dizer que o 
disléxico não associa os sinais gráficos e/ou letras ao som que cada um representa; a dislexia 
é o distúrbio da linguagem oral e escrita. Whitaker e Pinto (2004, p. 19-56) apud Fernandes e 
Penna (2008, p. 30) caracterizam a dislexia como uma “disfunção da palavra, manifestando-
se na leitura e/ou na escrita.” 
 
Mattani (1987) apud Drouet (1997 p. 154/155) expõe a dislexia como um “sério problema mal 
resolvido”. O autor menciona a fonoaudióloga Lúcia Werner quando diz que “a dislexia é uma 
incapacidade apresentada pela criança. O restante é um distúrbio apresentado na apreensão 
da linguagem escrita”. No mesmo artigo Mattani (1987) elucida sobre os prováveis sintomas 
da dislexia e aponta como alguns dos principais e mais frequentes; a orientação espacial 
difusa, dificuldade na leitura e escrita, atraso na maturidade neurológica do indivíduo, 
dificuldade na diferenciação dos dedos, perturbação neurológica, problemas de memória 
(esquecimentos), ansiedade e indefinida dominância de lateralidade principalmente no uso 
das mãos. Embora façam-se diversos apontamentos sobre os principais sintomas, “[...] 
qualquer profissional que trabalhe com crianças disléxicas sabe que essa ideia de 
homogeneidade não pode ser mantida” (Nunes, Buarque e Bryant (2007 p. 48), cada criança, 
apresenta sintomas diversos, não há uma estabilidade. O transtorno geralmente se manifesta 
de forma hereditária ou adquirida, afetando a aprendizagem da leitura, segundo Drouet (1997 
p. 137). 
 
Esses impedimentos demonstram-se de forma acentuada na infância, principalmente nos 
primeiros anos da criança quando ela começa a ter contato direto com letras, palavras, 
símbolos gráficos, frases, textos e no convívio. Os sinais deste distúrbio na escrita e fala 
podem começar a ser observado já na educação infantil, porém, a compreensão e diagnostico 
da dislexia se demonstra mais eficaz nos primeiros anos do ensino fundamental I e/ou na fase 
da alfabetização. 
 
Alguns sintomas freqüentes já se demonstram na primeira infância; através da dificuldade na 
fala, entender e compreender o que ouve, além de sintomas fisiológicos, como alergias e 
infecções, e outras mais, como difícil adaptação a lugares e/ou pessoas e possível hipo ou 
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hiper atividade.  
 
Drouet (1997) quando refere-se a dificuldade de aprendizagem da leitura pelas crianças 
disléxicas, aponta alguns erros na leitura e na escrita do aluno que são cometidos 
frequentemente por indivíduos com dislexia como; confusão de letras, sílabas ou até mesmo 
palavras que possuem poucas diferenças de grafia (por exemplo, letra a/o) e ainda para 
aquelas com grafia semelhante, porém com orientação espacial diferente (b/d). A confusão 
ocorre também com letras que possuem sons parecidos (d/t), na inversão das letras de uma 
sílaba (me/em), substituir palavras com leitura e estruturação semelhante (mente/sente), além 
da contaminação de alguns sons (latido/palito), adicionar ou retirar sílabas de palavras quando 
sua transcrição (armário/arma), ato repetitivo de sílabas em uma palavras ou repetição da 
mesma palavra (cacama), confusão na leitura por linhas (perder-se na leitura; voltar linhas ou 
pulá-las), acompanhar com os dedos aonde se lê. Quando o aluno lê, geralmente faz a leitura 
de textos palavra por palavra e ainda sente dificuldade na compreensão de textos, pode 
ocorrer a grafia no sentido inverso ao normal (escrita em espelho), além de possuir letra 
ilegível e dificuldade para ler silenciosamente, geralmente o aluno disléxico murmura ou move 
os lábios durante a possível leitura. 
 
Quando a criança está inserida em ambiente escolar e possui algum destes sintomas, sente 
uma grande tensão ao ver os demais alunos desenvolvendo suas capacidades de leitura, 
escrita e fala, e ainda em alguns casos, o preconceito e a chacota de alguns colegas, faz 
desde indivíduo alvo de sua dificuldade, não obtendo assim prazer e satisfação em ler e 
escrever. 
 
O PAPEL DA ESCOLA E DO DOCENTE E O AMPARO LEGAL AO ALUNO DISLEXICO 
 
Se faz imprescindível mencionar o papel do professor ao abrirmos dialogo sobre a dislexia. O 
professor tanto antes do diagnóstico, como após, possui papel importante na vida do indivíduo 
disléxico. Assim como mencionado anteriormente, este distúrbio apresenta-se de maneira 
mais acentuada nos primeiros anos da educação escolar da criança, ou seja, na maioria das 
vezes o docente tem como tarefa observar o desenvolvimento de seu aluno, observando os 
sintomas para compreender se este apresenta dificuldade ao que é ensinado devido à falta 
de atenção ou falta de interesse ou se seu embaraço é desencadeado por algo além do que 
é ensinado em sala. 
 
Muitos alunos com dislexia, antes mesmo de seu diagnóstico, são taxados como 
“preguiçosos” pela escola, professores e até mesmo pelos pais em determinados casos. 
Neste momento, o educador ocupa papel primordial na vida do aluno. O docente precisa ter 
preparo e discernimento de seu papel para agir de forma adequada acionando família e escola 
quanto ao possível diagnostico sobre as dificuldades do aluno, buscando assim formas de 
colaborar com o desenvolvimento não apenas social da criança, como também para uma 
compreensão de si mesmo. 
 

O reconhecimento da palavra é fundamental para uma boa leitura. Isso 
demanda domínio dos elementos fonéticos e estruturais das palavras, 
silabação e aquisição de um amplo vocabulário visual. Diante disso, é 
fundamental o preparo e a atualização dos conhecimentos por parte dos 
professores. Se o professor estiver desatualizado ou, pior, se não tiver 
conhecimento de causa, dificilmente auxiliará a suprir as necessidades 
apresentadas pelas crianças que têm distúrbio de leitura. (BARBOSA ,2014, 
p. 15) 

 
O docente precisa ter preparo e estar frequentemente atualizado para auxiliar seu aluno tanto 
antes quanto após o diagnóstico. 
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Atualmente o aluno disléxico encontra-se amparado legalmente quanto aos seus direitos 
educacionais. A RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001, que institui 
direitos ao indivíduo com dificuldades especiais trata: 
 

Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais 
os que, durante o processo educacional, apresentarem: 
 
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem (grifo nosso) ou limitações 
no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 
atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: 
 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;  
 
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

 
A criança disléxica possui direitos ao atendimento educacional especializado culminado ao 
ensino regular da série a qual se enquadra. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), na forma da LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, TÍTULO III, Art. 4º 
assegura o atendimento aos indivíduos que necessitam de atendimento especializado:  
 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

 
A criança disléxica deve ter seu desenvolvimento acompanhado por profissionais 
especializados (psicopedagogo, fonoaudiólogo, professores, psicologo) tendo assim 
possibilidades de aprendizado de maneira a superar suas próprias dificuldades.  
  
COMO TRATAR O ALUNO DIAGNOSTICADO? 
 
Segundo Santos apud Fernandes e Penna (p.39, 2008) “a dislexia pode ser considerada uma 
síndrome pedagógica especial, um distúrbio de aprendizagem ou uma incapacidade 
específica de aprendizagem.” Desta maneira, o que busca-se, são técnicas, métodos ou 
estratégias eficazes que venham a contribuir com o desempenho e desenvolvimento de 
portadores da dislexia. As intervenções utilizadas devem ser avaliadas e pensadas de modo 
a beneficiar o progresso das capacidades da criança. 
 
As intervenções cabíveis pelo docente devem estar associadas ao diagnóstico precoce do 
distúrbio, ou seja, quanto antes o transtorno for detectado na criança, melhores poderão ser 
as intervenções cabíveis. Desta forma, se faz tão importante o papel do professor na vida da 
criança, este precisa estar atento frequentemente ao desenvolvimento do estudante, para que 
tão rapidamente a criança seja encaminhada ao psicopedagogo, psicólogo e a um 
fonoaudiólogo para que sejam realizados os procedimento corretos para compreensão do que 
ocorre com o indivíduo. 
 
Mattani (1987 apud Drouet 1997 p. 155) aponta a importância da intervenção precoce e de 
forma consciente ao aluno: “O disléxico deve ser incentivado, através de métodos 
especializados de alfabetização. Com a definição de seu distúrbio, a criança fica mais 
sossegada, pois não é mais chamada de preguiçosa, desatenta etc.”. Observamos assim, a 
importância na busca de métodos de ensino compatíveis às necessidades da criança para 
que o aluno disléxico possa se compreender, auxiliando seu aprendizado e melhor aplicação 
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do trabalho do professor. 
 
Quando nos referimos às intervenções a serem trabalhadas em crianças diagnosticadas com 
tal transtorno devemos levar em conta que cada indivíduo está inserido em um meio social 
diferenciado, que cada um possui uma história de vida diferente dos demais, com suas 
dificuldades e delimitações específicas. Deve-se considerar ainda que não existe apenas um 
tipo de dislexia, por isso menciona-se com tanta frequência o diagnostico adequado da criança 
para que sejam tomadas as medidas cabíveis na instituição, e que estudante seja inserido em 
sua sala com demais colegas de forma a não se sentir excluído, e contribuindo para o 
desenvolvimento social dos alunos, bem como descrito no inciso II, do art 8º da RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2011, que descreve o atendimento ao ensino 
regular aos alunos com dificuldades especiais, “II - distribuição dos alunos com necessidades 
educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de 
modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as 
experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade;”.  
 
Drouet (1997 p.156), utiliza uma adaptação do artigo de Mattani (1987) intitulado “Dislexia – 
um sério problema mal resolvido” expondo algumas sugestões ao educando como auxilio em 
sua prática cotidiana trabalhando com alunos disléxicos: 
 
1) Explique à criança seu problema. 
2) Sente-se lado dela. 
3) Não force o aluno a aceitar a lição do dia. 
4) Não o pressione com o tempo, não estabeleça competição com os outros. 
5) Seja flexível quanto aos conteúdo das lições 
6) A criança pode tentar disfarçar seus erros, através da caligrafia ilegível. 
7) Faça críticas construtivas. 
8) Estimule o aluno a escrever em linhas alternadas, o que permite a leitura da caligrafia 
imprecisa. 
9) Certifique-se de que a tarefa de casa foi entendida pela criança. 
10) Peça aos pais que releiam com ela as instruções. 
11) Evite anotar todos os erros na correção. Dê mais importância ao conteúdo. 
12) Não corrija com lápis vermelho. Isso fere a suscetibilidade3 (grifo nosso) da criança com 
problemas de aprendizagem. 
13) Procure descobrir os interesses da criança. 
14) Procure leituras que interessem à criança. 
 

(Adaptado de artigo de Ubiratam B. Mattani, em Ciência, ano I, nº 1, jan/fev. 1987, p.15.). 

 
Alguns aspectos que aparentemente apresentam-se de tão simples execução, pode ser para 
o disléxico, muito difícil de realizar. A criança possui dificuldades (que podem variar) para além 
da dificuldade na aprendizagem: 
 

O disléxico tem dificuldades para lidar com o tempo. Seu ritmo para organizar-
se, copiar e concluir suas ativi- dades é mais lento que a média da classe. 
Tem dificulda- des para lidar com o espaço, com a própria utilização de 
material didático, como régua, caderno e livro, ao mesmo  tempo. Tem 
dificuldades com desenho geométrico, mapas, aplicação teórica de 
conceitos, linguagem subjetiva, simbó- lica, apresenta disgrafia – fora das 
pautas, das margens –, e disortografia – omissão ou acréscimo de letras. 
Enfim, tudo para o disléxico é muito difícil. (FERNANDES E PENNA, p. 45, 
2008).  

                                                           
3 Suscetibilidade: 1 Disposição especial do organismo para acusar influências exercidas sobre ele ou 

para adquirir doenças. 2 Idiossincrasia.  3 Capacidade de receber impressões ou sensações. 4 de 
despeito ou de mágoa na pessoa que se julga ofendida pelo que outrem lhe diz. 
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É primordial conhecer os processos educacionais bem como os métodos de ensino, assim 
como a compreensão dos estágios de desenvolvimento da criança. A alfabetização não exige 
pressa; a criança precisa estar preparada e madura para o processo de alfabetização. 
 
Prado e Allioto (2012) ao nos orientar sobre os meios de intervenção mencionam em seu 
artigo dois métodos de ensino na alfabetização de crianças disléxicas, as quais podem e 
devem ser analisadas no ensino em sala: 
 

Para compensar a dificuldade, as crianças se utilizam da linguagem oral e 
visual. Dessa forma, os métodos multissensorias, indicados para crianças 
mais velhas que apresentam fracasso escolar e métodos fônicos e para 
crianças no início da alfabetização, privilegiam o uso de visão, audição e tato. 

 
Fernandes e Penna (2008) acrescentam em seus estudos: 
 

A intervenção na dislexia tem sido feita, principalmente, por meio de dois 
métodos de alfabetização: o multissensorial e o fônico. Enquanto o método 
multissensorial é mais indicado para crianças mais velhas; o fônico revela-se 
mais eficiente para as crianças menores. (p. 41). 

 
A alfabetização e a instrução de crianças com dislexia demonstra-se ainda mais complexa do 
que para alunos com habilidades normais de leitura e escrita. Os métodos mencionados 
acima, são apontados como importados aliados ao processo de ensino-aprendizagem de 
crianças disléxicas, isso não sugere dizer que são comprovados por sua valia ao ensino, 
afinal, se faz importante ressaltar o desenvolvimento de cada indivíduo, ou seja, cada criança 
aprende um uma forma diferente, o que significa dizer que, os métodos mencionados podem 
ser eficazes ou não, dependendo de cada indivíduo. O processo compreensivo sobre 
determinado conteúdo ou método será relativo a cada criança.  
 
Os métodos multissensorial e fônico são destacados por apresentarem características em seu 
ensino que favoreçam ao estudante disléxico. Deve-se ressaltar que cada estudante é 
subjetivo e que cada profissional de ensino utilizará em suas aulas a técnica que considerar 
conveniente a sua classe considerando as dificuldades e as necessidades da turma. Embora 
existam demais técnicas metodológicas utilizadas na alfabetização de crianças nos anos 
iniciais do ensino fundamental, deve-se considerar a necessidade do educando com dislexia 
e associá-las a sua estratégia de ensino. 
 
Sebra e Dias (2011) apontam em seus estudos sobre a alfabetização de crianças disléxicas, 
o método fônico como grande aliado a prática pedagógica: 
 

Além da superioridade do método fônico na alfabetização em contexto 
regular, diversas associações de dislexia em todo o mundo recomendam 
instruções fônicas para o ensino de indivíduos com dislexia. De fato, nas 
diretrizes da British Dyslexia Association38 para o ensino de crianças 
disléxicas, é recomendada a inclusão de atividades do método fônico. (p. 
314). 

 
Os mesmos autores indicam ainda a importância do uso do método multissensorial culminado 
ao trabalho do docente: 
 

Outro método também utilizado no trabalho com crianças com dislexia ou com 
dificuldades de leitura e escrita é o chamado multissensorial39 Este 
procedimento busca combinar diferentes modalidades sensoriais no ensino 
da linguagem escrita às crianças. (p. 314). 
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Uma criança disléxica apresenta dificuldade quanto a associação de sons e símbolos gráficos, 
assim compreendendo a dificuldade do aluno na associação de tais elementos. A metodologia 
fônica esta alçada na alfabetização por etapas, partindo dos grafemas (letra) e fonemas (som) 
para formar sílabas, palavras, frases e textos. 
 
Para Angélico, Souza e Henrique (2015), “O método consiste em atividades de associação 
entre fonemas e grafemas através de atividades lúdicas que leva a criança a aprender a 
codificar a fala em escrita e a decodificar a escrita no fluxo da fala e do pensamento.” (p. 193), 
ou seja, quando o aluno consegue associar o som das palavras ao seu significado, ele passa 
a compreender a correspondência entre sons e letras. “As pesquisas revelam que uma 
consciência fonológica mal desenvolvida é a principal dificuldade para um grande número de 
crianças que apresentam problemas para aprender a ler.” (ADAMS, 2006, p.23). 
 
O método fônico possui ainda grande relevância na alfabetização de crianças disléxicas, pois 
leva o docente a tramar alternativas de trabalho lúdicas em sua prática, como no uso de rimas, 
por exemplo, como forma de explorar melhor a compreensão entre letras e sons. O trabalho 
do docente deve seguir orientações de espaçamento e ainda tamanho de letra como forma 
de colaborar para a melhor compreensão do que está sendo exposto. “Toda letra deverá ser 
apresentada nas formas maiúscula, minúscula, bastão e cursiva. As atividades devem ser 
planejadas de forma lúdica, de maneira que interesse e incentive a participação da criança.” 
(Prado e Allioto,2012). A consciência fonológica deve ser ensinada por etapas ao estudante 
disléxico, ou seja, de maneira sistemática.   Para Capovilla (2003) apud Fernandes e Penna 
(2008, p. 44), primeiro deve-se ensinar as vogais, após as consoantes que possuem som 
único (f, j, m, n, v e z), as consoantes com mais de um som (l, s, r e x), seguidas das letras 
com pronuncias mais complexas (b, c, p, d, t, g e q), as consoantes menos utilizadas ( k, w e 
y), os dígrafos (ch, nh, lh, rr, ss, gu e qu), seguidos de letras que possuem sons irregulares 
(e, g, r, s, l, m, ç e x) e finalmente os encontros consonantais, todos ensinados nesta sequência 
respectiva. Desta forma, a técnica fônica vem demonstrando resultados positivos de 
aplicação. 
 
O método multissensorial se caracteriza pela codificação e decodificação de letras e palavras 
através da leitura visual da boca daquele que ensina e assim relacionando ao som do que 
está ouvindo, para após reproduzir as articulações e a sonoridade que lhe foi ensinada, 
reproduzindo assim fala da letra que esteja visualizando para então apresentá-la de forma 
que a composição das palavras tenham sentido na pronunciação das letras. Segundo 
Fernandes e Penna (2008, p. 43): “A soletração oral simultânea é a principal característica do 
método multissensorial, em que a criança vê a palavra, repete a pronúncia e escreve-a, 
dizendo o nome de cada letra. A vantagem desse método é a conexão entre leitura e escrita.” 
 
Para uso da metodologia multissensorial, o educando precisa estar atento ao ensino do som 
representativo da letra. 
 

Este procedimento busca combinar diferentes modalidades sensoriais no 
ensino da linguagem escrita às crianças. Assim, ele facilita a leitura e a escrita 
ao estabelecer a conexão entre aspectos visuais (a forma ortográfica da letra 
ou da palavra), aspectos auditivos (a forma fonológica), aspectos táteis e 
cinestésicos da grafia (os movimentos necessários para escrever letras e 
palavras) e aspectos cinestésicos da articulação (os movimentos e posições 
necessários para pronunciar sons e palavras). (SEBRA E DIAS, 2011, p. 314) 

 
Desta forma, a ordenação multissensorial tem apresentando eficácia quanto a sua aplicação 
na alfabetização de alunos disléxicos, pois trabalha os diversos sentidos do indivíduo. A 
técnica une alguns aspectos descritos na metodologia fônica com a compreensão de cada 
letra, fazendo a leitura e sonorizando a mesma, traçando-o enquanto pronuncia e partir desta 
compreensão fazer a formação de sílabas, e palavras compondo assim frases e 
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posteriormente textos. “Maria Montessori foi uma das precursoras do método multissensorial. 
Ela defendia a participação ativa da criança durante a aprendizagem.” (SEBRA E DIAS, 2011, 
p. 314/15). 
 
O aluno disléxico precisa ser acompanhado durante seu processo de ensino-aprendizagem, 
podendo este ter segurança de si mesmo durante seu desenvolvimento escolar. Analisar as 
metodologias de ensino para o aprendizado destes alunos requer muito cuidado, bem como 
a forma de avalia-lo; a criança precisa ter condições de realizar exames avaliativos como igual 
em sala. Métodos de aplicação de exame com prova escrita, com tempo determinado para 
realização exigindo raciocínio rápido dos alunos, não são indicadas aos alunos disléxicos. 
Fernandes e Penna (2008, p. 47) recomendam um sistema avaliativo envolvendo a oralidade 
da criança, como por exemplo, aplicação de provas e atividades orais, atividades e trabalhos 
práticos e lúdicos, tanto em sala como extraclasse. Além de oferecer condições semelhantes 
a todos, essas alternativas podem beneficiar o melhor convívio entre estudantes, buscando 
alternativas de socialização.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Pode-se compreender a importância dos métodos de alfabetização para o ensino de 
estudantes disléxicos nos anos iniciais do ensino fundamental I, pois ambas as metodologias 
reforçam a consciência fonológica da criança.  
 
“Não importa a teoria ou o método, o importante é que a criança aprenda.” (ANGÉLICO ET 
AL, 2015, p. 193). Desta forma, conclui-se que não existe método eficaz, metodologia ou 
pratica própria a se trabalhar com alunos disléxicos em seu processo de ensino-
aprendizagem, o que busca-se são alternativas e propostas pedagógicas que venham a 
beneficiar a aprendizagem do discente e traçando ideias a prática docente. A criança disléxica 
deve ser auxiliada em suas dificuldades sem diferenciá-la dos demais.  
 
 O professor, enquanto mediador de conhecimento precisa estar atento às necessidades do 
aluno e buscar possiblidades de aprendizado que favoreçam o desenvolvimento do estudante, 
buscando trabalhar de forma alternativa envolvendo a aluno disléxico como um todo na sala, 
sem distinção proveniente de sua dificuldade. O docente, juntamente com a escola, a família 
e equipe de atendimento educacional especializado (psicopedagogo, psicólogo, 
fonoaudiólogo) cumprem papel primordial na vida do disléxico. 
 
A dislexia é um distúrbio que não impossibilita a criança de ler e escrever, mas apresenta-se 
como causadora de problemas na aprendizagem da leitura e escrita da criança; se o 
transtorno for detectado precocemente poderá ser minimizado e superado por meio de 
intervenções adequadas que beneficiem a instrução do indivíduo, possibilitando 
desenvolvimento integral da criança dentro de suas dificuldades. A instituição escolar deve 
estar atenta e preparada para atender o aluno disléxico, incluindo-o, cumprindo assim seu 
papel social, político e pedagógico. 
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O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL I A PARTIR DA LEI 11.274/2006: Um olhar sobre as práticas 

educacionais 
 

Núbia Miranda dos Santos Sales4 
Simone Santos Carvalho Santório5 

 
“Não há transição que implique um ponto de partida, um processo e 
um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através de 
um hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se 
corporifica no presente. Temos de saber o que fomos, e o que somos, 
para sabermos o que seremos. ” 
Paulo Freire 

 
RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo discutir os impactos do processo de transição escolar da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental I a partir da promulgação da lei 11.274/2006 
que amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração. O estudo parte da premissa 
que todo processo de transição gera impactos – alterações sociais, físicas e psicológicas e 
envolve desafios. Com efeito para desdobramento do tema, o trabalho estrutura-se da 
seguinte forma: aborda o papel do educador; da escola e da família como pilares para o 
sucesso nesta nova etapa – sob o olhar das práticas educacionais. É possível afirmar que os 
seus resultados podem contribuir para melhoria nas relações entre os agentes educativos – 
criança, educador e família, refletindo ganhos no processo de ensino-aprendizagem e 
interação familiar. 
 
Palavras- Chaves: Transição Escolar, Impactos, Agentes educativos, Desenvolvimento 
cognitivo, Aprendizagem. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the impacts of the transition process from early childhood education 
to Elementary School after the enactment of the law 11.274/2006, which extends the basic 
education to a nine-year term. The study starts from the premise that every transition process 
generates impacts - social, physical and psychological changes and involves challenges. In 
order to unfold the theme, this work is structured as follows: it approaches the role of the 
educator; school and family as pillars for success in this new stage - under the gaze of 
educational practices. It is possible to affirm that the results can contribute to an improvement 
in the relations between the educational agents - child, educator and family, reflecting gains in 
the teaching-learning process and in the family interaction. 
 
Keywords: School Transition, Impacts, Educational agents, Cognitive development, Learning. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A vida, fundamentalmente passa por três fases, a infância, a adolescência e a fase adulta 
(Biaggio, 2003). E cada passagem representa evolução e crescimento, entretanto, para 
evoluirmos somos desafiados a lidar com os impactos destas mudanças. Em meio aos 
diversos aspectos que envolvem o desenvolvimento humano encontra-se o ambiente escolar 
que evidencia etapas delimitadas, sendo a primeira delas da educação Infantil ao Ensino 
Fundamental I. Portanto, o principal objetivo deste trabalho é avaliar como ocorre o processo 
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de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I a partir da promulgação da lei 
11.274/2006 que amplia o Ensino Fundamental para nove anos de duração, através do estudo 
dos impactos na criança de seis anos e da importância dos agentes educativos como 
facilitadores deste processo. Sob a perspectiva das variáveis afetivo-cognitiva, busca-se 
compreender qual o perfil da criança de seis anos, como ocorre o desenvolvimento cognitivo; 
e como uma criança pode adaptar-se ao meio diante do processo de transição vivido no 
ambiente educacional. 
 
Ao ingressar no ambiente escolar a criança irá passar por processos de transição que 
certamente a fará evoluir. Considerando que todo processo de mudança gera impactos, 
principalmente no que remete a sentimentos como medo, ansiedade, insegurança, estresse, 
entre outros, torna-se necessário que essas transformações sejam conduzidas da forma mais 
branda e coerente possível. Considera-se que a criança, ainda em fase de desenvolvimento 
e formação do caráter, não dispõe de habilidades sociais para lidar com este processo sem 
que haja a participação efetiva de todos os agentes educativos (Biaggio, 2003). Do contrário, 
a passagem de uma fase para outra pode ser ainda mais angustiante e acarretar em 
problemas de comportamento que refletirão ao longo dos demais estágios de 
desenvolvimento.    
 
Diante deste contexto surgem alguns questionamentos: No processo de transição da 
Educação Infantil para o Ensino Fundamental I, qual o papel da escola, do educador e da 
família como agentes facilitadores em seus aspectos cognitivo-afetivo? Qual o perfil da 
criança de seis anos, atual aluno do Ensino Fundamental I? Na prática, o discurso inovador 
da lei 11.274/2006 vem sendo exercido pelos profissionais da área? O estudo parte da 
premissa de que todo processo de transição gera impactos - alterações sociais, físicas e 
psicológicas e envolve desafios. 
 
Desta forma, considerando a importância do principal agente educativo envolvido – a criança 
– a temática aborda o papel do educador, da escola e da família como pilares para o sucesso 
nesta nova etapa. O trabalho alude as mudanças com a implantação da lei 11.274/2006 e 
como estas mudanças refletem no processo de transição escolar. Para o desenvolvimento da 
pesquisa utilizou-se metodologia bibliográfica como principal instrumento para a elaboração 
do trabalho, além de pesquisa de campo como observação realizada em duas escolas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I no ano de 2015 no município de Viana no estado 
do Espirito Santo. Com base na literatura pesquisada de autores que tratam o tema, bem 
como os documentos publicados pelo Ministério da Educação quando da implantação da lei, 
buscou-se responder aos objetivos e questões abordadas no texto. 
 
2. DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 
 
O dicionário Aurélio da língua portuguesa apresenta uma definição de fácil entendimento para 
a palavra cognição, como sendo ato de conhecer; conhecimento, percepção. O mesmo 
dicionário conceitua a palavra desenvolvimento como, ato, processo ou efeito de desenvolver 
(-se), acontecimentos, ações, aprimoramento. Para Biaggio (2003), ao discutir o conceito de 
desenvolvimento não é possível restringi-lo a determinada faixa de idade, sendo necessário 
estudar o desenvolvimento no decorrer da vida do indivíduo.  
 
Biaggio (2003), afirma que a psicologia do desenvolvimento é extremamente abrangente e 
que a essência de suas análises, encontra-se em avaliar os processos intra-individuais e 
ambientais que levam as mudanças de comportamento. Tomando por base que 
desenvolvimento se relaciona ao processo de crescimento, e cognição como a capacidade 
que o indivíduo possui de adquirir conhecimento, é possível afirmar que o desenvolvimento 
cognitivo é contínuo e ocorre ao longo da vida, através dos períodos de transição vivenciados 
a partir do nascimento.  
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A entrada na escola representa um dos principais estágios de evolução e crescimento, é a 
partir deste ciclo que a criança desenvolve sua identidade, mediante as inúmeras situações 
de aprendizagens que ocorrem através das interações com outros seres sociais. E sobre o 
“ser social”, Piaget descreve, que o de mais alto nível é justamente aquele que consegue se 
relacionar com os seus semelhantes de maneira equilibrada (La Taille, Oliveira e Dantas, 
1992). Ao elaborar a definição do “ser social” e em consonância com o equilíbrio das relações 
entre os seres, segundo o conceito de Piaget, os autores afirmam que enquanto criança, o 
homem de modo geral, ainda não possui habilidades intelectuais para troca de conhecimento 
no desenvolvimento das relações. Fazendo referência ao pensamento operatório descrito por 
Piaget, escrevem: 
 

[...] Dito de outra forma, a maneira de ser social de um adolescente é uma, 
porque é capaz de participar de relações como aquela descrita pela equação, 
e a maneira de ser social de uma criança de cinco anos é outra, justamente 
porque ainda não é capaz de participar de relações sociais que expressam 
um equilíbrio de trocas intelectuais [...] (LA TAILLE, OLIVEIRA E DANTAS, 
1992, p.14) 

 
Portanto, para que este equilíbrio seja alcançado o indivíduo passará por diversas etapas que 
segundo La Taille, Oliveira e Dantas (1992), definirão qualidades diferenciadas do “ser social", 
e estas, acompanham as etapas do desenvolvimento cognitivo.  
 
Aliado a ideia do processo de desenvolvimento como a prática de interações sociais, e 
baseando-se nos princípios de Vygotsky, é possível afirmar que o homem é um ser social em 
desenvolvimento, a começar de seu nascimento, e todas as suas ações advém pela existência 
de um outro social. Como descrevem La Taille, Oliveira e Dantas:  
 

[...] Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos a idéia de que o 
ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social. A 
cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, ao 
longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento 
psicológico do homem. (LA TAILLE, OLIVEIRA e DANTAS, 1992, p.24) 

 
Desta forma, a construção do desenvolvimento humano é condicionada pela cultura na qual 
o sujeito está inserido, embora o conhecimento seja uma construção individual, ele deve ser 
mediado pelos fatores sociais. Wadsworth (2000), fundamentado em Vygotsky, aponta que a 
aprendizagem dos conceitos culturalmente modelados conduz ao desenvolvimento, e o 
professor e instituições devem modelar ou explicar o conhecimento, por consequência, a 
criança construirá o seu próprio conhecimento interno com base no que é modelado. Logo, 
no que diz respeito ao estudo das relações, escola, educador e família como facilitadores no 
processo de transição escolar da Educação Infantil para o Ensino Fundamenta I, observou-se 
que para a construção do desenvolvimento cognitivo, a interação pode acontecer além dos 
limites do ambiente escolar.  
 
Nunes e Silveira (2009), esclarecem que a transição de um desenvolvimento menos complexo 
para outro de maior complexidade, não pode ocorrer de modo mecânico. Ao deixar a 
Educação Infantil, a criança não poderá ser simplesmente submetida ao novo modelo de 
ensino-aprendizagem, sem que haja qualquer tipo de conexão entre os diversos atores. 
Escola, professor e família, juntos podem cooperar para o êxito da evolução do 
desenvolvimento sem ferir o direito da autodescoberta. Sobre a passagem de um nível para 
o outro, Nunes e Silveira afirmam que: 
 

[...] É importante salientarmos que a passagem de um desenvolvimento 
menos complexo para o superior, não se dá numa conexão mecânica, num 
processo de aprendizagem em que os estímulos externos incidem de forma 
direta sobre o sujeito, transformando-o. Ao contrário, no desenvolvimento 
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cultural do sujeito ele passa por uma mudança interna dos “processos 
naturais”. E isto não é algo fornecido biologicamente ou pelo meio, mas é 
fruto da atividade da espécie humana frente às oportunidades oferecidas 
pelos contextos histórico e cultural do qual faz parte, e que ao mesmo tempo 
por ela é reconstruído. (NUNES e SILVEIRA, 2009, p.99) 

 
Neste contexto, em relação ao desenvolvimento da criança, entende-se que os processos de 
aprendizagem e ensino são inter-relacionados e de acordo com Piaget ao ser citado por 
Medeiro, Souza e Cruz (2008, p.19) “[...] é preciso haver respeito ao desenvolvimento da 
criança, uma vez que ela passa por etapas distintas, para o desenvolvimento intelectual [...]”. 
Para Piaget a aprendizagem na criança se dá pela construção e reconstrução do seu 
pensamento, através dos mecanismos de assimilação e acomodação de esquemas. Piaget 
divide este processo de desenvolvimento cognitivo em quatro estágios; Sensório-motor (0-2 
anos), Pré-operatório (2-7 anos), Operatório Concreto (7-11 anos) e Operatório Formal (11-
15 anos ou mais), estes estágios estão interligados ao processo afetivo e cognitivo vivido pela 
criança. Embora não se pretenda definir as características de cada estágio de 
desenvolvimento, é relevante abordar ainda que de forma sucinta, o estágio pré-operatório, 
uma vez que, a criança de 6 anos, eixo principal desta pesquisa está inserida nesta etapa.   
 
Wadsworth (2000), expõe com base na teoria de Piaget que a criança ao sair do estágio 
sensório-motor, em que seus pensamentos ocorrem predominantemente por meio de ações, 
evolui para o estágio do pensamento pré-operatório, nesta fase a criança constrói a 
capacidade de conceituar e representar o mundo ao qual está inserida, suas ações podem 
ser mentalmente elaboradas. 
 

Durante o desenvolvimento do pensamento pré-operacional (dos 2 aos 7 
anos, em média), uma criança evolui de um ser que funciona de um modo 
predominantemente sensório-motor, e cujo “pensamento” se dá através de 
ações, a um ser que funciona de modo cada vez mais conceitual e 
representacional. Gradativamente, ela passa a ser capaz de representar 
eventos internamente (formular sequências de ações na representação, ou 
pensar) e torna-se menos dependente de suas ações sensório-motoras para 
direcionar o comportamento. (WADSWORTH, 2000, p.65) 

 
Em síntese, o estágio pré-operatório é caracterizado pela capacidade de desenvolver o 
domínio da linguagem como instrumento socializador. Dito de outra maneira, o estágio pré-
operatório consiste no aprendizado progressivo, é neste período que a criança desenvolve 
seus esquemas para construção do conhecimento, torna-se capaz de desenvolver conceitos, 
assimilar situações e experimentar o real por meio das representações simbólicas, tais como 
os “jogos de faz-de-conta”. A criança tem neste estágio o brincar como principal atividade, 
deste modo, as brincadeiras tornam-se momentos de aprendizado e não apenas diversão. E 
sobre as brincadeiras Silva afirma: 
 

[...] Pelas brincadeiras a criança conhece o espaço, aprende a respeitar a 
natureza e reconhece-la como fator vital à vida dos organismos, exercita seu 
raciocínio, reproduz cenas cotidianas, faz críticas aos fatos da vida, conhece 
regras e padrões sociais. (SILVA, 2011, p.21) 

 
Atrelado a este pensamento, Casagrande (2014, p.9) descreve que “[...] não se pode deixar 
de lado as brincadeiras, e o ato de brincar, já que estamos falando de crianças e é por meio 
da brincadeira que desenvolve imaginação, percepção, criatividade, motivações [...]”. Nesta 
perspectiva o brincar é compreendido como indispensável para o desenvolvimento integral da 
criança.  A autora considera que o direito à infância é consolidado pelo direito de liberdade do 
brincar, quando escreve:  
 

Dessa forma, consideramos o brincar um direito de liberdade, fundamental 
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para garantir o direito à infância e ao pleno desenvolvimento da criança. 
Assim o brincar visto como direito de liberdade a ser exercido pela criança 
deve contar com o dever de apoio do professor no contexto escolar. [...] 
(CASAGRANDE, 2014, p.18) 

 
A resolução nº 5 de 2009 define a criança como: 
 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentimentos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. (DCNEIs, 
RESOLUÇÃO CNE/CEB, n.5/09) 

 
Kramer (apud Kramer et al, 2001, p.19), afirma que o conceito de infância nem sempre existiu 
da mesma maneira, é uma construção histórica e social que sofreu modificações ao longo dos 
tempos. Deste modo, considerando a criança com sujeito histórico, social e de direitos, 
compreende-se que os conceitos de “criança” e “infância”, estão de modo direto interligados 
as mudanças sociais, políticas e culturais de cada época. 
 
Em referência ao processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I, o 
direito à infância deve ser assegurado. É no processo de escolarização que a criança vivencia 
suas primeiras transições de vida, interage, troca experiências e produz cultura. Por 
conseguinte, o direito à infância muito mais que garantido, deve torna-se parte constituinte à 
educação. Casagrande (2014, p.13), contribui dizendo que “[...] Tanto na educação Infantil 
quanto no Ensino Fundamental deve-se levar em conta direitos sociais que precisam ser 
assegurados e o trabalho pedagógico deve ser singular no que diz respeito as ações infantis 
e o direito à brincadeira. [...]” 
 
3. ADAPTAÇÃO AO MEIO 
 
Como uma criança pode adaptar-se ao novo meio educacional? Marturano, Trivellato-Ferreira 
e Gardinal (2009) afirmam que: 
 

O ingresso no ensino fundamental traz demandas novas para as crianças, 
tais como aprender a lidar com um novo ambiente, relacionar-se com adultos 
ainda desconhecidos, conquistar aceitação em um novo grupo de iguais e 
enfrentar demandas acadêmicas mais desafiadoras. Inúmeras mudanças 
então ocorrem simultaneamente, requerendo adaptações elaboradas. [...] no 
plano acadêmico, a criança se depara com uma extensa agenda de novas 
habilidades a serem desenvolvidas e conhecimentos a serem dominados. [...] 
(MARTURANO, TRIVELLATO-FERREIRA e GARDINAL, 2009, p. 93) 

 
Empiricamente, é possível afirmar que lidar com o novo, implica em ter que lidar com 
sentimentos diversos, como o medo e insegurança, e seja qual for a idade terá que ser bem 
administrado. Enfrentar a passagem de um ciclo ao outro, pode levar a incidência de crianças 
que no contexto da vida escolar apresentam mudanças de comportamento. Meninos e 
meninas antes, extrovertidos e desinibidos, ficarem com dificuldades para integrar-se. 
Crianças que antes gostavam de frequentar a creche/pré-escola e agora não querem mais ir 
as aulas. Mostram-se tímidos, inseguros, isolados, ou por vezes, rebeldes.  Snyders (1996, 
p.70) reconhece que pelo excesso de tensões “[...] o aluno pode sentir sua originalidade 
individual ameaçada tanto por seus pares quanto por seus superiores ou pela instituição [...]”. 
A intensidade do estresse enfrentado no cotidiano escolar pode acarretar em alterações nas 
características psicológicas das crianças e consequentemente no fracasso ao longo de toda 
trajetória. Assim, estabelecer vínculos de segurança nos primeiros momentos da convivência 
na comunidade escolar pode contribuir para o sucesso dos “pequenos estudantes”. 
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É pertinente a avaliação da lei de ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos 
de duração, pois esta alteração pode ser considerada como um dos grandes impactos no 
processo de transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I. Sob a prerrogativa 
de melhorar as condições na educação básica, a lei 11.274/2006 determina a ampliação do 
ensino fundamental para nove anos de duração, tornando obrigatório a entrada de crianças 
de seis anos de idade nesta etapa. De acordo com as diretrizes instituídas a partir da lei, as 
crianças terão maior tempo para aprendizagens de alfabetização e do letramento (Brasil, 
2009).  O Ministério da Educação, ao divulgar o terceiro relatório com orientações gerais para 
inclusão das crianças de seis anos (Brasil, 2006, p.17) afirma que “[...] não se trata de 
transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional primeira série 
[...]”, o objetivo é gerar uma nova estrutura de organização dos conteúdos de acordo com o 
perfil dos alunos. 
 
No tocante ao questionamento, sobre como uma criança de seis anos pode adaptar-se ao 
meio o mesmo documento (Brasil, 2006) indica que a concepção sobre a infância vem 
sofrendo mudanças com o passar do tempo, e designa o perfil da atual criança de seis anos: 
 

A idade cronológica não é, essencialmente, o aspecto definidor da maneira 
de ser da criança e de sua entrada no Ensino Fundamental. Com base em 
pesquisas e experiências práticas, construiu-se uma representação 
envolvendo algumas das características das crianças de seis anos que as 
distinguem das de outras faixas etárias, sobretudo pela imaginação, a 
curiosidade, o movimento e o desejo de aprender aliados à sua forma 
privilegiada de conhecer o mundo por meio do brincar. [...]. Nessa fase, vivem 
um momento crucial de suas vidas no que se refere a construção de sua 
autonomia e de sua identidade. (BRASIL, 2006, p.19) 

 
De acordo com o exposto no texto, o aluno que atualmente ingressa no “novo” Ensino 
Fundamental, é perfeitamente capaz de assimilar a nova estrutura da educação básica, logo, 
é também capaz de adaptar-se ao meio em detrimento de sua idade. Considerando o perfil 
do “novo aluno” do Ensino Fundamental, um dos grandes desafios para os agentes 
educativos, a saber, a escola, o educador e a família, está em integrá-lo e associa-lo ao meio, 
respeitando as diferenças nas dinâmicas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, sem 
perder a abrangência do conceito infância. Diante disto, é importante observar alguns pontos 
que são de extrema relevância para adequação e adaptação. O Ensino Fundamental não 
pode ser visto como ruptura, já que a criança se encontra em processo de evolução e 
construção de sua nova identidade. Casagrande (2014) escreve:  
 

Nesse momento do ingresso da criança no Ensino Fundamental, a criança 
ainda se encontra num momento evolutivo, desenvolvendo sua 
personalidade, transitório da educação infantil, em que prevalecia (ou deveria 
prevalecer) o lúdico, o brincar e vivências promotoras de aprendizagem. 
Parece que a transição da educação infantil para o ensino fundamental não 
é caracterizada como uma continuidade no processo de ensino, mas uma 
ruptura, uma fragmentação entre os dois ciclos de ensino, em que a criança 
deixa um espaço com características lúdicas para ingressar em um ambiente 
em que o professor segue ordens e regras com a única finalidade de ensiná-
lo a ler e escrever, desconsiderando o sujeito desse processo. [...] 
(CASAGRANDE, 2014, p.8) 

 
É imprescindível que a escola esteja preparada, quanto ao espaço físico e o quadro de 
profissionais. Ceccon, Oliveira e Oliveira (2002), definem de maneira objetiva o papel da 
escola - “dar instrução a todos”. Sendo assim, no que se refere ao desenvolvimento, a escola 
deve ir além dos processos administrativos e alinhar as dimensões afetivo-cognitivo para o 
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desenvolvimento integral da criança. Nascimento6 (2007), contextualiza este aspecto, 
discutindo a questão dos espaços escolares e as dimensões do conhecimento. Sobre o papel 
da escola, ela diz: 
 

[...] se acreditamos que o papel da escola é o desenvolvimento integral da 
criança, devemos considerá-la: na dimensão afetiva, ou seja, nas relações 
com o meio, com as outras crianças e adultos com quem convive; na 
dimensão cognitiva, construindo conhecimento por meio de trocas com 
parceiros mais e menos experientes e de contato historicamente construído 
pela humanidade [...] (Brasil, 2007, p. 28) 

 
Destaca-se a dimensão afetiva no momento de introdução ao Ensino Fundamental, como 
forma de adaptação ao meio. Snyders (1996, p.75), coloca o importante papel das relações 
interpessoais e da vivência na escola, “a escola é uma instituição onde está em jogo alcançar 
a cultura, a alegria cultural pela mediação constante e contínua das pessoas, não uma pura 
troca de idéias, pois nela a cultura é transmitida pela vivência”. Aos profissionais, cabe o 
entendimento de que a atualização curricular, assim como o equilíbrio emocional é fator 
essencial para atender aos alunos de modo eficaz, tendo em vista que no primeiro ano do 
ensino fundamental o estudante encontra-se em fase de adaptação, e ainda não compreende 
bem o conceito “sala de aula”. 
 
Assmann (1998), define o belo e encantador papel dos docentes como facilitadores no 
processo de adaptação ao meio, ao citar Rubem Alves, ele diz que o educador tem o papel 
da sedução, o papel de desfazer as resistências ao prazer do conhecer e de se relacionar 
com os novos colegas, a nova escola, a nova estrutura. É fato que esta responsabilidade é 
desafiadora, apesar do discurso inovador da lei 11.274/06, por vezes a realidade das escolas 
é difícil e angustiante, também para os professores. Conforme exemplifica Ceccon, Oliveira e 
Oliveira (2002), no contexto geral os professores têm que resolver sozinhos os problemas que 
aparecem em sala de aula, razão pela qual se sentem desmotivados e adotam uma postura 
de atitude “autoritária em relação aos filhos e aos pais” - “aquele que sabe o que eles não 
sabem”.  
 
Via de regra, a “função maior” para a socialização e adaptação ao meio escolar cabe a escola 
e aos educadores. Entretanto, à família, vale estabelecer participação ativa neste processo, 
entendendo que a responsabilidade pelo sucesso na fase inicial também depende da 
interação famíliar e não se restringe a efetivação da matrícula em cumprimento ao protocolo. 
Como mãe de crianças de seis anos que passaram pelo processo de transição durante a 
pesquisa, foi enriquecedor reconhecer que é papel da família, estabelecer práticas que 
conduzirão ao sucesso da transição escolar. Esta pesquisa não pretende apresentar os 
caminhos percorridos como chave para a solução de possíveis desvios, como por exemplo, 
os alunos que se queixam do ambiente escolar nos primeiros meses e os pais, acatam as 
queixas e permitem o aumento no índice de absenteísmo nas escolas ou ignoram as 
reclamações e o grau de insatisfação de seus filhos e os obrigam a frequentar as aulas, sem 
buscar compreender as razões de sua insatisfação. Chegam cansados do trabalho, e 
precisam se ocupar de outras atividades (Ceccon, Oliveira e Oliveira, 2002). O estudo convida 
a reflexão e ao exercício da comunicação, a partir do ambiente familiar, é importante ouvir a 
criança e a reconhecer como “ser social”. Estendendo a participação a programas e projetos 
que visam amenizar os impactos da transição, o texto de Goulart7 (2007), no relatório com as 

                                                           
6 A Infância na escola e na vida: Uma relação fundamental, texto escrito por Anelise Monteiro 
Nascimento, anexo ao documento Ensino Fundamental de nove anos: Orientações para inclusão da 
criança com seis anos de idade. Brasília, MEC, 2007. 

 
7 A organização do trabalho pedagógico: Alfabetização e letramento como eixos orientadores, texto 
escrito por Cecília Goulart, anexo ao documento Ensino Fundamental de nove anos: Orientações 
para inclusão da criança com seis anos de idade. Brasília, MEC, 2007. 
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instruções para inclusão do aluno de seis anos ao Ensino Fundamental destaca o papel da 
família e escreve: 
 

[...] A integração família-escola desempenha papel de destaque nesse 
processo. É certo que nem todas as famílias participam ou podem participar, 
da mesma maneira, mas vale a pena incluí-las no planejamento escolar, por 
meio de solicitações sobre seus modos de funcionamento, seus gostos, suas 
histórias, profissões, tudo isso está ligado as histórias de vida das crianças. 
(BRASIL, 2007, p.89) 

 
Assim, a adaptação é um conceito motivacional e ocorre mediante a necessidade interna ou 
de algum valor para o indivíduo que a vive. As necessidades e valores pertencem ao domínio 
afetivo (Wadswoth, 2000), e exercer o papel de agentes facilitadores culminará no empenho 
das crianças nos processos de aprendizagem e a busca pelo conhecimento.  
 
4. PESQUISA, ANALISE E RESULTADOS 
 
A pesquisa de campo ocorreu com base em observação participativa onde o pesquisador 
vivencia pessoalmente o evento de sua análise para melhor entender as ações no contexto 
da situação observada, julgando por indispensável a compreensão do cotidiano das 
instituições escolares sob a ótica das práticas educacionais, compreende-se que essa 
abordagem proporciona ao pesquisador maior entrosamento com os sujeitos da pesquisa. 
Como afirmam Marconi e Lakatos: 
 

A observação ajuda o pesquisador na identificação e obtenção de provas a 
respeito de objetos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas 
que orientam seu comportamento. Desempenha papel importante nos 
processos observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador 
a um contato mais direto com a realidade. [...] tem como principal objetivo 
registrar e acumular informações. Deve ser controlada e sistemática. 
Possibilita um contato pessoal e estreito do investigador com o fenômeno 
pesquisado. (MARCONI e LAKATOS, 2011, p. 277) 

 
Assim, na observação participante o pesquisador deve se tornar parte de tal universo para 
melhor entender as ações daqueles que ocupam e produzem culturas, apreender seus 
aspectos simbólicos, que incluem costumes e linguagem. A observação participativa foi 
realizada em uma escola de Educação Infantil e outra do Ensino Fundamental I da rede 
municipal de Viana (ES), no período de fevereiro a dezembro do ano de 2015. Os sujeitos da 
pesquisa são alunos do último ano da educação infantil – chamados de grupo 5 –  alunos 
ingressantes no primeiro ano do ensino fundamental, professores e acadêmicas estagiarias 
de pedagogia. Fundamentando-se na metodologia utilizada, foi dispensado o uso de 
questionários e formulários, atendo-se as observações e o diário de bordo, o que não impediu 
que houvesse eventos com perguntas e respostas dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 
 
4.1 Pesquisa: Um Olhar Sobre As Práticas Educacionais 
 
Durante a observação participativa nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, as 
pesquisadoras destacaram alguns fragmentos de conversas ou situações registradas no 
diário de bordo, para contextualizar as práticas vivencias nos ambientes educacionais. 
“Considero o brincar como essencial para o desenvolvimento de minhas crianças” 
(Professora regente – grupo 5, Educação Infantil. Diário de Bordo, 2015). 
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Baptista (2010, p.2), descreve que a educação infantil “[...] possui uma identidade própria 
constituída a partir das características das crianças, que são os sujeitos para os quais ela se 
destina, e da sua forma de se relacionar com o mundo e de construir sentido para o que 
experimentam. [...]”. O principal objetivo desta primeira etapa da Educação Básica é o pleno 
desenvolvimento da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social (LDB 
9394/96). As interações e as brincadeiras são os eixos norteadores das práticas educacionais 
da educação infantil, é por meio delas que a criança se manifesta apropria e produz cultura. 
As observações na sala do grupo 5, na educação infantil possibilitou as pesquisadoras 
compreender a importância destas práticas no processo de aprendizado das crianças 
envolvidas. Verificou-se também que as atividades como, roda de conversa, faz-de-conta, 
momento do “parquinho”, dia do brinquedo, dia do cinema assumem centralidade nas práticas 
educacionais desta turma, as brincadeiras ora supervisionadas pela professora, ora livres 
estiveram presentes em diversos momentos.  
 
“A minha escola é de desenhar, pintar e brincar, a da minha prima é de escrever! ” 
(Estudante, 5 anos, Educação Infantil. Diário de Bordo, 2015), analisando a fala da do aluno, 
ao dizer, “minha escola é de desenhar, pintar e brincar”, observou-se que a criança neste 
estágio já está familiarizada com as rotinas escolares e se reconhece como parte integrante 
do meio. Quando ele diz, “a da minha prima é de escrever”, evidenciou que mesmo estando 
em permanente contanto com o sistema da linguagem escrita, mediante o uso de livros, 
histórias, músicas, letras, agendas, calendários, caderno, entre outros, a criança da educação 
infantil, não compreende este processo como apropriação da escrita. Neste sentido, ela 
considera que somente fará parte desta cultura ao ingressar no ensino fundamental. Assim, 
as pesquisadoras concluíram que o anseio em compreender e apropriar-se da linguagem 
escrita, resulta à criança do último ano da educação infantil, o desejo em inserir-se ao novo 
ambiente educacional. 
 
O ingresso no Ensino fundamental 
 
“Nessa escola a gente copia muito dever... eu quero voltar para minha escolinha... eu 
gostava mais da outra escolinha! ” (Estudante, 6 anos, Ensino Fundamental. Diário de 
Bordo, 2015). O ingresso da criança no ensino fundamental, como já mencionado, por vezes, 
motiva-se pela expectativa de inserir-se no mundo letrado. Contudo, a fala da estudante, 
indica que para muitas crianças esse processo torna-se dolorido, uma vez que, deverá 
adaptar-se a novas demandas e rotinas exigidas do atual sistema de ensino. Contribui para 
esta afirmativa as falas de Marturano, Trivellato-Ferreira e Gouveia; 
 

[...]  As crianças devem adaptar-se a um sistema ecológico que espera delas 
o cumprimento de diversas metas de aprendizagem e socialização, a serem 
alcançadas com menos supervisão e maior autonomia que na educação 
infantil [...] (MARTURANO, TRIVELLATO-FERREIRA e GOUVEIA, 2009, 
p.94)  

 
É importante compreender que o processo de transição induz ao processo de 
desenvolvimento, contudo, recuperando a falas de Nunes e Silveira (2009), a passagem de 
um desenvolvimento menos complexo para outro de maior complexidade, não deverá ocorrer 
de modo mecânico, é preciso considerar que a criança de seis anos, atual aluna do ensino 
fundamental, ainda não está habituada aos programas e conteúdo do ensino formal, sendo 
necessárias práticas pedagógicas que deem continuidade às experiências vividas na 
educação infantil ou na família. 
 

A entrada na escola não pode representar uma ruptura com o processo 
anterior, vivido pelas crianças em casa ou na instituição de educação infantil, 
mas sim uma forma de dar continuidade às suas experiências anteriores para 
que elas, gradativamente, sistematizem os conhecimentos sobre a língua 
escrita. (BRASIL, 2006, p. 21) 
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Sabe-se que a educação infantil tem como eixos norteadores às práticas pedagógicas as 
interações e as brincadeiras, portanto, para este novo aluno do ensino fundamental o 
aprender ainda está relacionado a estas práticas, visto que apenas dois meses separam as 
duas etapas da educação básica. Como afirma Cardoso (2013, p. 22), “[...] Para a criança de 
6 anos, ex-integrante da pré-escola, o aprender continua relacionado à brincadeira, à 
diversão, ao entretenimento, à ludicidade, pois a sua saída da pré-escola é muito recente. 
[...]”, sendo assim, as práticas educacionais do primeiro ano precisam estar atentas a 
atividades que promovam o desenvolvimento desta criança em seus aspectos cognitivos e 
sociais. Durante as observações na sala do 1º ano do ensino fundamental, as pesquisadoras 
identificaram que a ausência das brincadeiras e de atividades lúdicas estão entre os principais 
fatores que tornam o processo de transição mais complexo.  “Eu só brinco quando meus 
colegas não fazem bagunça! ” (Estudante, 6 anos, Ensino Fundamental. Diário de Bordo, 
2015), para Malta e Sicca (2012, p. 3) “ [...] as brincadeiras e os momentos de brincar devem 
ser atividades permanentes nas rotinas, ou seja, elas devem acontecer com frequência no 
cotidiano escolar”. Contudo, tomando como base a fala da criança, as pesquisadoras 
observaram que os poucos momentos em que as brincadeiras aconteciam em situações 
espontâneas eram como forma de incentivo àqueles que tiveram um bom comportamento ou 
punir os “rebeldes”. Neste sentido, o brincar não cumpre sua função pedagógica e 
principalmente, não é compreendido com um direito da criança. 
 
“Minha turma está muito atrasada, tem criança que nem conhece as vogais ainda” 
(Professora regente, primeiro ano, Ensino Fundamental. Diário de Bordo, 2015), quando 
questionada sobre a importância do brincar no ensino fundamental, a professora do (1°A), 
afirmou que apesar de saber que as brincadeiras têm um papel importante na vida das 
crianças, ela não pode abrir muito espaço para esta prática, primeiro porque a escola não tem 
estrutura para as crianças brincarem e segundo porque ela tem que dar conta dos conteúdos 
pré-estabelecidos. Justificando-se com frase descrita acima. Diante do exposto, verificou-se 
que na prática, o direito do brincar, que deveria ser assegurado no ensino fundamental, muitas 
vezes tem sido negado, consequentemente nega-se o direito à infância. Martinati e Rocha8 
(2011), ao serem citadas por Malta e Sicca (2012, p. 3), afirmam que o processo de transição 
da pré-escola para o ensino fundamental deveria garantir a continuidade do processo 
educativo que já estava em curso, mas na prática o que ocorre é uma brusca mudança, onde 
o brincar dá lugar ao estudar, foco do ensino fundamental. 
 
... “A escola não tem estrutura para as crianças brincarem. ” (Professora regente, primeiro 
ano, Ensino Fundamental. Diário de Bordo, 2015). Compreende-se a escola como ambiente 
socializador, que em suas ações promove o desenvolvimento, a interação, a imaginação e 
criação, em vista disso, os educadores, diretores e pedagogos precisam atentar-se as práticas 
que promovam esse ambiente, Silva (2011, p.31), destaca que é necessário que estes 
agentes educacionais “[...] percebam como usam e como é o relacionamento da criança com 
o espaço/ambiente escolar para aferirem sobre as possíveis implicações no desenvolvimento 
humano, a partir da infância.” Fundamentando-se na autora, e analisando a fala da professora, 
entende-se que o ambiente escolar precisa ser favorável ao desenvolvimento da criança, ele 
não precisa ser completo, precisa ao menos propiciar condições para que as interações 
aconteçam. Silva, ao citar Lima (1989), afirma: 
 

Assim, a escola como ambiente para crianças deve ser rico, ser variado em 
estímulos sensorial, motor, cognitivo e social. É neste ambiente que a criança 
terá sua rede social, cultural, afetiva e cognitiva ampliada. O ambiente deve 

                                                           
8 MARTINATI, A.Z; ROCHA, M. S. P. M. L. Do outro lado: a voz da criança na transição da educação 
infantil para o ensino fundamental de nove anos. In: 10º Encontro de Pesquisa em Educação da região 
Sudeste. Rio de Janeiro: Anais Anpedinha, 2011. 

 



26 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.2, Ago./Dez. de 2017 

ser cuidadosamente pensado para estimular a curiosidade e a criatividade da 
criança; não que deva ser completo, ao contrário, deve ser arquitetado de tal 
maneira que propicie a intervenção da própria criança, para que ela conheça 
e se aproprie desse espaço físico, sem medos, participando de sua 
organização e colocando suas marcas, delimitando seu território (SILVA, 
2011, p. 18) 

 
Sendo assim, quando a escola assume o papel de ambiente socializador que é, contribui 
significativamente para o desenvolvimento cognitivo de seus alunos, “o professor e uma 
gestão educacional, atentas ao ambiente, procuram organizá-lo, mesmo que carente de 
recursos, em um ambiente com desafios cognitivos e que amplie o conhecimento da criança 
e demais usuários” (Silva, 2011, p. 21). 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Como exposto, todo processo de transição, seja qual for a etapa da vida, contribui para o 
desenvolvimento do indivíduo. Contudo, somos desafiados a lidar com as mudanças e 
incertezas que se revelam ao longo deste processo. Nota-se que na transição da educação 
infantil para o ensino fundamental a criança é movida por diversos sentimentos, provocados 
pela expectativa de inserir-se em um novo ambiente educacional, que exigirá dela um nível 
maior de autonomia. O desejo por expandir seu conhecimento e especialmente apropriar-se 
da leitura e da escrita, produz na criança de seis anos o anseio em pertencer ao primeiro ano 
do ensino fundamental. No entanto, adaptar-se ao novo ambiente para muitas, torna-se um 
processo dolorido. Sendo assim, a partir da análise e tendo em vistas as práticas educacionais 
e o papel dos agentes educativos como facilitadores deste processo, é possível concluir que 
dez anos após a promulgação da lei 11.274/2006, e seis anos após  o prazo estabelecido 
para sua implantação,  o atual cenário ainda conta com escolas e educadores que não sabem 
lidar com o perfil do aluno de seis anos – que não os reconhece e tão pouco reconhece as 
suas necessidades e peculiaridades, fato este, que pôde ser percebido e fundamentado de 
maneira empírica nas experiências vividas pelas pesquisadoras como estagiárias  da escola 
do Ensino Fundamental I no ano de 2015. Logo, é necessário que escola e educadores 
promovam práticas pedagógicas que respeitem a criança como sujeitos do aprendizado, 
histórico e de direitos, que assegurem o direito à infância. Práticas que segundo Cardoso 
(2013, p.87) “[...] estabeleça um ensino que atenda às especificidades, tão faladas, das 
crianças de seis anos no EF, conhecendo suas capacidades e compreendendo seus limites. 
” 
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RESUMO 
 
O presente artigo trata de um estudo de caso, de cunho qualitativo, o mesmo aborda situações 
sobre a acolhida das crianças no ingresso ao 1º ano do ensino fundamental da rede pública 
de Cariacica – ES. Teve-se por objetivo verificar a forma pelo qual “esse processo” ocorre; as 
possíveis tensões que surgem neste contexto e em que lugar o sentimento de confiança da 
criança e da família assume frente ao papel do/a educador/a. A pesquisa pretende estabelecer 
uma relação entre os discursos prescritos nos documentos referentes à realidade vivida pelas 
crianças em sala de aula. Essas questões viabilizarão mecanismos que, de uma forma ou de 
outra, tentarão responder o que significa “acolher” em um ambiente escolar de fato e, como 
esta prática influencia na vida escolar das crianças ao ingressarem no Ensino Fundamental. 
Diversos foram os especialistas pesquisados, destacando-se Vigotski, entre outros. Em 
resposta ao estudo, podemos afirmar que a acolhida de qualidade renderá aos alunos 
vínculos junto à escola bem como a nova relação estabelecida com a professora, sabendo 
ser a acolhida uma facilitadora do processo para essa nova jornada na vida do educando. 
 
Palavras-Chave: Acolhida. Ensino fundamental. Prática docente. 
 
THE RECEPTION OF CHILDREN IN ENTERING THE 1ST YEAR OF BASIC EDUCATION: A 
CASE STUDY IN CARIACICA - ESMUNICIPALITY  
 
Abstract 
 
This article is a case study of qualitative nature, it addresses situations on the reception of 
children in admission to the 1st year of primary education in publicschools Cariacica - ES. Had 
it aimed at determining the way in which "this process" occurs; the possible tensions that arise 
in this context and where in the sense of confidence of the child and the family takes forward 
the role of educator. The research aims to establish a relationship between the prescribed 
speeches in documents relating to the reality experienced by children in the classroom. These 
questions will enable mechanisms which, in one way or another, try to answer which means 
"welcome" in a school setting and in fact, as this practice influences the school life of children 
to join the elementary school. Several were the surveyed experts, highlightingViygotsky, 
amongothers. In response to the study, we can say that the reception quality will yield links to 
students by the school as well as the new relationship established with the teacher, knowing 
be the welcome a facilitative process for this new journey in the student's life. 
  
Keywords:Welcome. Elementary School.Teaching practice 
 
INTRODUÇÃO 
 

“Ao acolher, mostra-se ao outro que ele é bem-vindo, que é querido e 
importante naquele ambiente” (ORTIZ, 2012). 
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Quando uma criança inicia sua vida escolar, encontra um mundo todo novo, com influências, 
ideias, amizades e oportunidades com as quais nunca havia se deparado antes. O ingresso 
de crianças no primeiro ano do Ensino Fundamental é mais um momento de transição na vida 
do educando, mostrando-se um processo que requer cuidado e atenção para evitar possíveis 
rupturas. A pesquisa tem como objetivo principal entender como se dá o processo de acolhida 
das crianças em seu 1º ano do Ensino Fundamental, uma vez que se trata de uma nova etapa 
da vida escolar. Trata-se de uma atividade sistematizada, bibliográfica, com análise 
documental. Para detalhar o objetivo geral, buscou-se identificar a relevância da afetividade 
na relação professor, aluno e família da criança no ensino Fundamental, reconhecer os 
índices das práticas da Educação Infantil nas atividades do dia a dia do 1º ano, entender as 
práticas pedagógicas que contribuem para a acolhida abordando a forma pela qual esta 
influencia na vida escolar das crianças e seu desenvolvimento além de mostrar sua relevância. 
A escola apresenta-se como uma das mais importantes instituições sociais por assim fazer, 
quando acolhe o aluno ela estabelece, no entanto, um vínculo afetivo, contribuindo para seu 
aprendizado e desenvolvimento interpessoal e cognitivo, tendo o professor como mediador. 
 
Desta forma, surge a necessidade de entendermos sobre a acolhida, fazendo um estudo de 
caso, onde acompanhamos todo o processo, cuja professora voluntariamente deixou que 
acompanhássemos sua turma. 
 
A estratégia metodológica culminou com um estudo de caso no 1º ano do ensino fundamental 
de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) da rede pública municipal de 
Cariacica – ES, cujos registros se deram através de acompanhamento diário, a partir do dia 
16/02 ao dia 16/05 do ano de 2016. 
 
A escola fica situada no município de Cariacica – ES, e conta com diversas dependências 
físicas (biblioteca, laboratório de informática, refeitório, ginásio coberto e um pequeno pátio 
interno) e infra-estruturar básica, em boas condições. Possui também equipamentos diversos 
a fim de propiciar aulas dinâmicas como computadores, televisão em uma única sala de vídeo, 
projetor multimídia. Apesar de ultrapassados, os mesmos se encontram em funcionamento 
regular. A escola se divide em dois andares, subdividida em onze salas de aulas. 
 
A metodologia se deu de forma qualitativa, a técnica utilizada para a coleta de dados foi a 
observação, com participantes em entrevistas.  Para Yin (2001) o estudo de caso é uma 
estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens 
específicas de coletas e análise de dados. 
 
Yin também diz que: Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 
 
Para a elaboração desta pesquisa, realizamos um levantamento de dissertações de mestrado 
e de teses de doutorado defendidas entre os anos de 2007 e 2014 com a temática do ingresso 
no 1º ano do ensino fundamental. Para tanto, utilizaram-se os seguintes descritores: “Ensino 
Fundamental de nove anos”, “1º ano do Ensino Fundamental”, “Acolhida no Ensino 
Fundamental”. 
 
As afirmações encorparam a pesquisa através de opiniões rebuscadas em diversos 
especialistas; uma vez que segundo Lüdke e André (2013, p.45), “os documentos constituem 
também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem 
afirmações e declarações do pesquisador”. 
 
O instrumento de recolha de dados foi a observação participante, que para Chizzotti (1995, 
p.34) “o observador participa em interação constante em todas as situações espontâneas e 
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formais, acompanhando as ações cotidianas e habituais, as circunstâncias e sentido dessas 
ações”.  
 
De igual forma, Godoy A. S. (1995) defende a ideia de que “A observação tem um papel 
essencial no estudo de caso. Quando observamos, estamos procurando apreender 
aparências, eventos e ou comportamentos”. 
 
Para eficácia dos estudos abordados, entrevistou-se informalmente a professora regente, 
alunos, pedagoga e diretora de uma das turmas, a fim de colhermos informações de forma 
espontânea. Para Gil (2002, p.117) esse tipo de entrevista “pode ser parcialmente estruturada, 
quando é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 
longo de seu curso”. 
 
De acordo com as recomendações do Conselho de Ética na Pesquisa, adotamos nomes 
fictícios para preservar a identidade da escola, das crianças e dos demais participantes. Que 
este estudo possa ser utilizado para outros profissionais da educação, pesquisadores e 
aqueles assim o fizerem necessário. 
 
A AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Ao pesquisarmos a respeito do ingresso ao 1º ano do ensino fundamental é importante 
ressaltar a ampliação para nove anos do ensino fundamental que ocorreu recentemente no 
cenário da educação brasileira. 
 
Tal ampliação se fundamenta na Lei nº. 11.274/2006 quando o Ministério da Educação 
juntamente com membros da Educação Básica elaboraram o documento, “Ensino 
Fundamental de nove anos - orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade”, 
onde o mesmo reafirma os cuidados necessários para com as crianças priorizando o 
desenvolvimento e aprendizagem das mesmas, para o referido documento, o direito efetivo à 
educação das crianças de seis anos não acontecerá somente com a promulgação da Lei 
11.274/2006, dependerá, principalmente, das práticas pedagógicas e de uma política da 
escola para a verdadeira acolhida dessa faixa etária na instituição. 
 
A criação da Lei nº. 11.274/2006 desencadeou diversas pesquisas, onde as mesmas apontam 
para uma preocupação com o ingresso das crianças de seis anos de idade no ensino 
fundamental, CORSINO e NUNES (2010, p.3) afirmam que: 
 

A intenção foi de evitar rupturas na qualidade da oferta e na trajetória 
educacional da primeira infância, garantindo a todas as crianças continuidade 
pedagógica no que se refere aos objetivos, organização, conteúdos, 
acompanhamento, avaliação. 

 
A partir dessas preocupações nos surge a necessidade de estudarmos como ocorre o 
ingresso da criança de seis anos de idade na rede pública de Cariacica - ES, com a finalidade 
de entendermos com que forma essas crianças são acolhidas em um ambiente 
completamente novo para elas. 
 
Primeiramente fora feito levantamento quantitativo de atendimento escolar no município de 
Cariacica que comporta hoje no ano de 2016 um total de 59 escolas Municipais de Ensino 
Fundamental (EMEF), o público do ensino fundamental fica distribuído da seguinte forma: 
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Quadro 1 - Quantitativo de matrículas no ensino fundamental na Rede Municipal de Cariacica 2016. 

 
O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
 
Para Vigotski (2000), o sujeito aprende e se desenvolve com o outro. Assim, o papel do outro 
é imprescindível no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. De acordo com 
este estudioso, a interação social é de extrema importância para o processo educativo e se 
relaciona com o processo de constituição e desenvolvimento da criança. 
 
Vigotski, “[...] muito antes de entrar na escola [a criança] já construiu uma série de 
conhecimentos do mundo que a cerca” (apud REGO, 2003, p.76). 
 
Entendemos assim, que, desde seu nascimento, a criança mantém contato com um mundo 
que vai se revelando através dos contatos e interações com seu ambiente, família, amigos, 
ou seja, seu contexto social. Para Vigotski (2003), o objeto chega até a criança através do 
outro, através de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social. 
 
Sendo assim, cabe ao professor levar em consideração os conhecimentos que essas crianças 
trazem de seu contexto social juntamente com suas características, pois essas informações 
podem interferir nesse início de relação. 
 
Quanto ao desenvolvimento da criança, Vigotski(2000), os divide em dois níveis: 
Desenvolvimento real, que vem a ser tudo aquilo que a criança consegue fazer sozinha e 
desenvolvimento potencial ou proximal, que vem a ser o que a criança não realiza sozinha, 
mas que consegue com a ajuda de um adulto ou um parceiro mais capaz. 
 
Quanto à zona de desenvolvimento proximal, (Vigotski 2000, p.112) a define da seguinte 
forma: 
 

Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes. 

 
Sob essas perspectivas, entendemos que, quando o professor conhece as especificidades de 
cada aluno, a zona de desenvolvimento proximal o auxiliará em suas práticas, pois, sabendo 
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ele em qual nível a criança se encontra, poderá auxiliá-las de acordo com suas necessidades, 
conforme Rego (2002, p. 134): 
 

Através da consideração da zona de desenvolvimento proximal, é possível 
verificar não somente os ciclos já completados, como também os que estão 
em via de formação, o que permite o delineamento da competência da criança 
e de suas futuras conquistas, assim como a elaboração de estratégias 
pedagógicas que auxiliem nesse processo. 

 
Por isso Vigotski (1984) afirma que “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje, será 
o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com 
assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”. 
 
É importante termos um bom entendimento do que representa a acolhida em meio a esse 
processo continuo de aprendizagem e desenvolvimento e qual a importância desse primeiro 
contato com a escolarização para a criança.  
 
Quando chegamos a qualquer lugar, seja em eventos sociais, um novo trabalho, curso ou 
uma nova graduação, procuramos alguma referência, estabelecer algum vínculo para 
ficarmos à vontade com o novo ambiente, e é sempre confortante ou boa surpresa quando 
encontramos alguém conhecido.  
 
Trazendo essa temática para o ambiente escolar, e principalmente para o ingresso do 
educando ao 1º ano do ensino fundamental, é importante entendermos que essa criança 
também necessita de se sentir acolhida com uma boa receptividade e certo conforto, dessa 
forma elas percebem que não estão sozinhas nessa nova etapa. De acordo Meier e Garcia 
(2007) na escola, ao valorizarem-se as famílias, a formação de grupos, a própria escola como 
ambiente que acolhe os alunos, tem-se a possibilidade de desenvolver no aluno o sentimento 
de coletividade, de não estar sozinho. 
 
A acolhida não se trata pura e simplesmente de um momento de carinho, abraços ou beijos 
na hora da entrada em sala de aula, mas sim, de um instrumento pedagógico, que claro, em 
se tratando de crianças é cabido o uso de afetividade. A respeito da afetividade, Pino (mimeo) 
(1997, p.128) “os integrantes de um mesmo grupo cultural têm referenciais comuns para 
interpretar as experiências afetivas dos outros membros do grupo, o que não impede, porém, 
que tais experiências sejam pessoais e diferenciadas”.  
 
Para Garcia (2013) “estabelecer um bom vínculo diz respeito a desenvolver a confiança e o 
respeito mútuo entre professor e aluno, sem que isso prejudique os diferentes papeis de cada 
um e a autoridade do professor”. 
 
 É importante entendermos que o ato de acolher é um processo delicado onde se dá o 
estreitamento de relações entre professor/aluno e aluno/escola, evitando, se possível, 
qualquer evento negativo nessa prematura relação, uma vez que, tanto o novo professor 
quanto o novo espaço escolar, passam, então, a serem novidades para esses novos 
ingressantes: 
 

Tradicionalmente, toda transição é, potencialmente, uma ruptura já que a 
passagem do conhecido para o desconhecido pode desencadear 
sentimentos de ansiedade, expectativas positivas e negativas, tensões, 
estresses, medos, traumas e crises que, no caso de ocorrência, incidem 
sobre o desenvolvimento biopsicológico da criança 
(MARTINATI; ROCHA,2012). 

 
Em contrapartida, Goulart (2006, p.87) afirma que é importante que não haja rupturas na 
passagem da Educação Infantil para o ensino fundamental, mas que haja continuidade dos 
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processos de aprendizagem. 
 
Quanto às crianças que ingressarão no ensino fundamental sem antes ter pertencido a um 
espaço formal de educação, Goulart (2006, p.87) diz que é essencial que elas possam sentir 
a escola como um espaço diferente de seus lares visto que, aquele se organiza como um 
espaço público e não privado como a casa. 
 
A forma de como conduzir a acolhida do aluno no início do ano facilmente é encontrada em 
postagens na internet, revistas que tratam de temáticas educacionais e sites de escolas 
particulares. 
 
Ocorreu-nos, porém, a necessidade de entender como se dá na prática a acolhida intramuros 
da rede pública de ensino, é sabido que cada aluno possui sua história de vida, cada um 
possui um potencial e seu próprio “tempo” conforme Sarnoski (2014): “Pois toda a criança é 
um ser único e tem seu jeito de pensar e agir, por isso é necessário que a relação professor-
aluno seja prazerosa, para que assim ocorra uma aprendizagem mais satisfatória”. 
 
Entendemos que o processo de ingresso no 1º ano do ensino fundamental sempre é um 
período de transição, já que muitos, até então, eram crianças do Centro Educacional de 
Educação Infantil (CMEI) ou de creches particulares e/ou filantrópicas, quando em muitos 
casos ainda, somente sobre os cuidados da família.  
 
Assim, é papel do professor o entendimento de que cabe a si mesmo estreitar os laços entre 
o aluno e aproximação com a escola. Tanto nas pesquisas documentais, como no estudo de 
caso, percebemos a figura do professor como alguém que estabelece vínculo afetivo com a 
criança. Para Araújo e Petrenas (2008) o afeto permeia todas as interações da criança com 
seu professor, seja esse afeto positivo ou não. 
 
 
A ESCOLA E O PROCESSO DE ACOLHIDA 
 
Coniventes aos pensamentos anteriormente explanados, perguntamos à pedagoga se além 
da sala de aula a escola se prepara de alguma forma para receber esse novo público, ao que 
nos informou "atividades são preparadas para a primeira semana, mas sem foco específico 
ao do primeiro ano.Ocorrem bingos, filmes e em outras ocasiões, até banhos de mangueiras; 
porém, os contratempos de diversos cunhos, como exemplo, a falta de verba são 
impedimentos às brincadeiras propostas, pois, sempre dependem do dinheiro das professoras 
ou doações dos pais.  
 
No primeiro dia de aula, percebemos quem era o novo público, a curiosidade instalada em 
cada olhar, as mãos agarradas às dos pais ou responsáveis, reconhecimento dos “amigos” 
que reencontraram no novo espaço e alguns olhos marejados. Essa tensão também é 
percebida no comportamento dos pais e responsáveis, quando os observamos. Foi possível 
notar que todo o espaço era medido com os olhos e, posteriormente, surgiram perguntas 
sobre onde seriam as salas de aula, quem seriam as professoras e quanto à segurança do 
local, horários, etc. 
 
Após as boas-vindas aos novos alunos e aos que retornavam das férias, as crianças do 
primeiro ano foram um a um sendo direcionadas às suas respectivas professoras, sendo 
esses separados em duas turmas, a turma A e B. A turma na qual fomos autorizadas a analisar 
foi o 1º Ano A, cuja responsabilidade sobre a mesma ficou por conta da professora Helena, 
que já é conhecida de toda a escola, por sua atuação com o 1º ano desde sempre, a 
professora além de conduzir sua turma convidou os pais a acompanharem os alunos na sala 
de aula, justificando que era importante que todos conhecessem juntos o novo espaço. 
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ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA 
 
Muito se discute quanto à organização do espaço escolar, umas das questões mais 
abordadas, diz respeito à sala de aula em referência à posição das carteiras. 
 
Neste sentido, FREITAS (2008) relata: “Elas devem mudar de posição de acordo com a aula 
planejada, atendendo aos seus objetivos já que é sabido que aprendemos na interação com 
o outro e com os espaços”. Para o autor, a posição de enfileiramento só faz ressaltar que o 
professor sempre está na posição de sujeito que possui autoridade. 
 
Quanto aos tipos de carteira da sala de aula analisada, percebemos que as mesmas são de 
tamanho padrão. A Pedagoga ao ser questionada sobre o desse tamanho nos informou que 
fora feita solicitação junto à Prefeitura para que as carteiras do primeiro ano fossem trocadas 
por modelos como as da educação infantil.  No entanto, a resposta foi negativa, sob a 
alegação de que a sala atende, à noite, turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). 
 
Ela também nos informou que coisas simples como varais para pendurar as atividades 
dependem de serviços pagos pelo corpo docente ou doados por pais dos alunos ou parentes 
dos professores. 
 
Na opinião da Pedagoga, talvez por se tratar de uma EMEF, a caracterização da sala como 
espaço infantil, não seja prioridade. 
 
Ao chegarmos à sala, nos deparamos com as carteiras distribuídas em fileiras, sala ventilada 
e clara, quadro branco e mural sem cartazes, indicando o início do ano letivo. 
 
A professora, antes, havia deixado para todos ali presentes um enunciado de boas-vindas 
escrito a pincel no quadro. 
 
Serodio (2015) salienta que: 
 

É fato que o espaço físico por si só não é capaz de sozinho, alterar o ambiente 
escolar dando à criança a sensação de acolhimento e pertencimento: a ele 
deve-se incorporar as ações do professor e sua relação com o aluno. O 
espaço escolar precisa ser acolhedor e prazeroso, deve trazer sensação de 
abrigo, possibilitando outras sensações, como a autoconfiança e o bem-estar. 

 
Prado (1981) entende que: “A família influencia positivamente quando transmite afetividade, 
apoio e solidariedade e negativamente quando impõe normas através de leis, dos usos e dos 
costumes”. 
 
Trabalhando nessa linha, a professora deu a cada responsável a oportunidade de citar uma 
qualidade da criança ali representada por eles, alguns pais se demonstraram tímidos, embora 
as crianças sorriam e aparentavam muito interesse nas respostas. Em meio à dinâmica que 
acontecia, algumas falas de vozes infantis ecoavam pela sala: “- Agora vai ser mais difícil, 
vamos ter que usar sempre o lápis”. “- A escola é muito bonita, mas é muito grande” (DIÁRIO 
DE CAMPO, 2016). 
 
 Essas falas demonstram que mesmo em idade de seis anos, as crianças não se intimidaram 
e demonstraram possuir conhecimentos prévios, expectativas e encantamento com o novo 
espaço escolar. 
 
Após a dinâmica que ressaltou as qualidades das crianças, os pais ou responsáveis foram 
convidados a deixarem a sala de aula e voltarem às suas rotinas normais. Ao contrário do que 
esperávamos enquanto pesquisadoras, não houve choro, tristeza ou dificuldades nesse 
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momento, as crianças estavam à vontade e com muita curiosidade com o que estava por vir; 
prova disso foram as inúmeras indagações sobre o que fariam naquele momento. Para 
(FREIRE, 1996, p. 34) 
 

A superação e não a ruptura se dá na medida em que a curiosidade ingênua, 
sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, 
se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me repetir, 
curiosidade epistemológica, metodicamente ‘rigorizando-se’ na sua 
aproximação ao objeto, conota seus achados de maior exatidão. Na verdade, 
a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber do senso 
comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de 
forma cada vez metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna 
curiosidade epistemológica. Muda de qualidade, mas não de essência. 

 
Claramente as crianças deixam de lado quaisquer anseios que tenham trazido consigo no 
primeiro dia de aula, e trocam pela curiosidade agora incitada pela professora, demonstram 
seus interesses, opiniões e até mesmo possíveis frustrações quanto ao momento. 
 
Finalmente “a sós”, a professora propõe uma rodinha de conversa (modelo muito utilizado no 
CMEI) e inicia uma triagem sobre o que aprenderam até então, quem sabia escrever o próprio 
nome, quem reconhecia as letras. Para cada aluno que ia se apresentando, ela entregava o 
pincel e propunha que o mesmo fosse até ao quadro escrever o próprio nome ou alguma 
palavra que gostasse. Em meio aos erros, ela não o corrigia. Quando algum aluno apontava 
o erro do amigo, ela dizia que “as letrinhas ainda estão dançando em suas cabeças”, dizia 
também que em pouco tempo essas letrinhas iriam se organizar e que eles, então, 
aprenderiam a ler e escrever. Nesse primeiro processo de investigação, alguns se 
destacavam por conhecer as letras; alguns os próprios nomes, palavras e também havia os 
alunos que já sabiam ler e escrever. A professora demonstrava a todo o momento alegria e 
satisfação olhando a turma como um todo. 
 
Convidado para ir ao quadro, "Caio" escreve seu nome duas vezes, sendo uma KIO e a outra 
Caio. 
 
Ao ser chamado, outro aluno diz não saber escrever o próprio nome, mas a professora 
assegura-o que não há problemas e que ele pode tentar. Assim sendo, o pequeno vai até o 
quadro e executa seu nome com todas as letras, antes com um olhar tímido. Sai do quadro 
para se sentar com o peitoral cheio de ar e munido de confiança nos olhos. 
 
Após a triagem, a professora “bateu um papo” com a turma e conversou sobre a importância 
do aluno, do professor e de todos na escola, disse-lhes que a presença do aluno é 
fundamental para a escola funcionar, e que por isso ela gostaria muito que eles viessem todos 
os dias, essa postura da professora nos faz refletir a respeito da fala de (FREIRE, 1996, p. 
47): 
 

Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar um simples gesto 
de um professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer 
como força formadora ou como contribuição à do educando por si mesmo. 

 
O que podemos observar é que a prática do dia a dia em concomitância com a fala de Freire 
nos deixa o claro sinal de que o professor, embora desempenhando seu papel de atuante de 
práticas pedagógicas previstas, é peça fundamental em um processo que desencadeia o 
entusiasmo e a vontade da criança em permanecer na escola, a postura que ele adota nesse 
primeiro momento faz com que a criança tenha o interesse em voltar no dia seguinte. 
 
LOPES, (2009) afirma: 
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A relação professor-aluno tem sido uma das principais preocupações do 
contexto escolar. Nas práticas educativas, o que se observa é que, por não 
se dar a devida atenção à temática em questão, muitas ações desenvolvidas 
no ambiente escolar acabam por fracassar.  

 
Aproveitando a rodinha, a professora pede que os alunos cantem algumas músicas que 
sabem desde a época do CMEI, eles cantam e riem por terem esquecido algum “pedacinho” 
das melodias, e outras vozes que iam se lembrando dos versos agora vão sendo ouvidas. 
 
As crianças, à essa altura, já estão bem entrosadas com o ambiente da sala de aula.Todas 
de alguma forma participaram, e claro sempre há aquelas que se mostram mais desinibidas, 
não se limitando apenas em responder as perguntas, mas indo muito além e trazendo novos 
assuntos para o momento, mas nada passou despercebido ou deixou de ser comentado pela 
professora. 
 
Durante todos os dias a acolhida ocorreu; porém, sempre com algum detalhe diferente. Em 
outro dia a professora “apareceu” com o “microfone das novidades”, trata-se de um microfone 
de plástico, porém todo revestido de pontos coloridos, o microfone era para quem tivesse 
novidades, quisesse cantar ou dar bom dia. 
 
Ao contrário do que pensamos, o microfone foi muito bem recebido e a timidez se dava no 
máximo ao pouco volume da voz, mas ninguém deixou de usá-lo. 
 
A autora (ROCHA, 2008, p. 46) nos diz que: 
 

 [...] a ênfase na escuta justifica-se pelo reconhecimento das crianças como 
agentes sociais, de sua competência para a ação, para a comunicação e 
troca cultural. Tal legitimação da ação social das crianças resulta também de 
um reconhecimento e de uma definição contemporânea de seus direitos 
fundamentais – de provisão, proteção e participação.  

 
Ao permitir que a criança se expresse, oportuniza-se que estes pequenos cidadãos assumam 
o papel de sujeitos de direito e produtores de cultura, capazes de falarem por si e pelos seus 
pares. Falar e ouvir são características do diálogo, essencial para o processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Em concomitância com a referida autora, FREIRE (2007, p.41), destaca: 
 

O professor autoritário, que se recusa a escutar os alunos, se fecha a esta 
aventura criadora. Nega a si mesmo a participação neste momento de 
boniteza singular: o da afirmação do educando como sujeito de 
conhecimento. 

 
Para Freire (1997, p.60) a escola necessita se tornar espaço de certos gostos democráticos 
que acolhe, respeita, tolera e que apoia a decisão da maioria. Em outro momento do início da 
aula, a professora propôs a roda da conversa mais uma vez, permitindo-os ser parte daquele 
processo. Cada história, cada novidade ou dúvida foi- se juntando ao plano traçado para o 
dia.  
 
Tudo é motivo para aprender, a professora parece costurar uma trama planejada aonde o 
toque principal vem das crianças, assim Freire (2013) propõe: “É preciso por outro lado e, 
sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência 
do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo professor”. 
 
A fim de que as crianças se sentissem à vontade e independentes no novo espaço, a 
professora os leva a um breve passeio nas dependências prioritárias da escola, como 
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banheiros, bebedouros, refeitório. 
 
Luiz, aluno autista, chora e pede a mamãe; mostra-se muito carinhoso com todos. A 
professora conversa e explica que logo a mamãe estará de volta para buscá-lo, a voz “mansa”, 
porém com muita firmeza da professora funciona e Luiz se restabelece. 
 
É chegada à hora do recreio, a professora então explica que recreio escolar tem a duração 
de 15 a 20 minutos, que é o momento de se movimentarem, além de tomar seu lanche, usar 
o banheiro, beber água e descansar, explica também sobre a merenda que a Prefeitura envia, 
bem como, sua importância nutricional. 
 
Alguns alunos perguntam se ela permanecerá no recreio e ela explica que quem ficará 
responsável por eles é a coordenadora que os auxiliará em qualquer caso de necessidade, 
explica que esse momento de descanso lhe serve também e que, por isso, ela estará na sala 
dos professores. 
 
As crianças são conduzidas à fila da merenda e, após os alunos se assentarem ela vai para 
a sala dos professores. Optamos por permanecer e verificar como se dá esse processo: 
 
Eles se mostram meio confusos e relutam um pouco quanto à ida para o pátio externo, mas 
pouco a pouco vão deixando o medo para trás e já iniciam as corridas, gargalhadas e vínculos 
com os demais alunos. 
 
Percebemos “mãozinhas” segurando umas às outras; burburinhos entre as meninas e 
conversa sobre heróis e lutas entre os meninos. Luiz se mostra apreensivo, mas também se 
rende ao recreio. Na volta à sala, os alunos ficam um pouco perdidos, mas logo se ajeitam. 
Ao final da aula, a professora utiliza-se da instigação onde certamente há uma intenção. Diz 
aos alunos que seu desejo é de que todos estejam na sala de aula no próximo dia; Como 
estratégia, fala-lhes que preparou uma caixa misteriosa. Mostra a caixa que se encontrava 
em cima de seu armário e sem abrir diz que só saberá o que tem dentro, quem não faltar no 
dia seguinte. 
 
Nós, pesquisadoras, percebemos que não havia propostas de brincadeiras direcionadas ou 
brinquedos como um simples escorregador para as crianças menores, já que o recreio da 
instituição é dividido em dois momentos, onde o primeiro é para o Ensino Fundamental I e ou 
segundo momento para o Ensino Fundamental II, com essa falta de material para brincadeiras 
no recreio as crianças brincam de correr, gritar, andar e outras brincadeiras umas com as 
outras. A respeito disso, Lopes e Pereira (2006, p.272) afirmam: "As características dos 
espaços de recreio condicionam os acontecimentos, se está vazio de estruturas e materiais, 
as crianças brincam com seus próprios corpos (lutam, correm e perseguem-se) e 
frequentemente inventam conflitos”, e prosseguem dizendo que “se existem materiais, as suas 
relações são mediadas pelos materiais e as regras dos jogos, ajudando a resolver conflitos”. 
A respeito do espaço físico como um todo, não há proposta direta para o público do Ensino 
Fundamental I. A falta de um espaço próprio e infantilizado afeta diretamente as crianças, 
uma vez que, quando terminavam as tarefas e a professora propunha um momento no pátio, 
quase sempre não era possível, o espaço externo, com a quadra coberta sempre estava 
ocupada pelo professor de Educação Física, ou às vezes o pátio interno. Neste preâmbulo, 
as crianças tinham que permanecer em sala e brincar por ali mesmo. 
 
Em conversa com a Diretora a respeito da falta de um parque ou brinquedo para o momento 
do recreio ou outros momentos de lazer, afirmou-nos que possui um projeto ao qual deverá 
ser encaminha do à Prefeitura com a solicitação da inserção de um escorregador e outros 
itens para as crianças do Fundamental um.  
 
As crianças a todo o momento se mostram à vontade para responder nossas perguntas. 
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A respeito do (CMEI) Luiz diz sentir saudades, pois “lá era grande para brincar”, segundo 
ele,lá havia um escorregador de borracha. 
 
Em seu livro “A formação social da mente”, a respeito do brinquedo Vigotski (2000, p. 135) 
diz:  
 

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento [...]. É no brinquedo 
que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera 
visual externa, dependendo das motivações e tendências internas, e não 
incentivos fornecidos pelos objetos externos. 

 
Um dos meninos errou por três vezes a tarefa, um tanto displicente e sem demonstrar muito 
interesse pelo que estava fazendo,a professora o abordou, questionando sobre o que preferia: 
"—Você prefere fazer o certo ou prefere que eu apague várias vezes o que errou?”. 
 
A resposta veio carregada de muita simplicidade e sem quaisquer indícios de ironia: "— Eu 
prefiro brincar tia!”. 
 
Novamente perguntamos a outra criança sobre o que ela achava do novo espaço, de forma 
muito simples, mas com intencionalidade: "Entre o CEMEI e essa escola que está agora, qual 
das duas você gosta mais?”. 
 
Obtivemos como resposta: "— Eu gosto mais daqui tia, mas sinto falta de algumas coisas do 
CEMEI, e de outras não”. 
 
Perguntamos ainda, do que ele sente mais falta e ele nos responde: "— Sinto falta do balanço 
e do escorregador”. 
 
Perguntamos se a tia do CEMEI era legal e ele nos respondeu que sim, mas que a 
coordenadora era muito brava. Percebemos que o que os impacta é mais a falta dos 
brinquedos do que o apego à figura do antigo professor, por exemplo. 
 
 No documento “Ensino Fundamental de Nove Anos: Orientações para inclusão da criança de 
seis anos de idade”, Kramer diz: 
 

Defendemos o ponto de vista de que os direitos sociais precisam ser 
assegurados e que o trabalho pedagógico precisa levar em conta a 
singularidade das ações infantis e o direito à brincadeira, à produção cultural 
tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. (BRASIL, 2006a, p. 
20).] 

 
A autora considera como uma importante conquista o ingresso aos seis anos de idade no 
Ensino Fundamental; porém, deixa claro que há muito que se discutir para que essa criança 
seja recebida de forma adequada, e de forma que seus diretos lhe sejam garantidos assim 
como o direito à brincadeira. 
 
Vigotski (1998, p. 126), diz que “é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 
cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 
internas, e não pelos incentivos fornecidos pelos objetos externos”. 
 
Para Vigotski, a criança se torna independente daquilo que ela vê, à medida que esta, ao olhar 
para um objeto, age de maneira diferente em relação aquilo que vê, quando brinca, a criança 
consegue separar seu pensamento de objetos; exemplo disso é quando um pedaço de pano 
se torna a capa de seu super-herói favorito, ou o lego se torna uma arma para brincar de 
polícia e ladrão, o surgimento dessas ideias proporciona maturidade à criança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No presente artigo buscamos destacar que o ingresso das crianças com seis anos de idade 
no primeiro ano do Ensino Fundamental requer medidas específicas de acolhida, a fim de 
contribuir com um melhor conhecimento dessa nova etapa escolar. 
 
Concluímos que o processo de acolhida se dá melhor quando há o envolvimento da família e 
afetividade na prática pedagógica e quando o professor enxerga na criança um sujeito 
histórico de direitos. 
 
A pesquisa se deu de forma contínua durante quatro horas e meia a cada dia, observando ao 
longo de três meses, e o tempo dispensado foi crucial para compreendermos a acolhida sob 
as perspectivas dos envolvidos. Diferentemente do que imaginávamos, as práticas educativas 
no primeiro mês de aula propuseram aos alunos a apropriação de meios de se adequarem ao 
Ensino Fundamental, ao invés de atividades maçantes.  
 
A professora com paciência e carinho organizou as aulas de forma que cada novidade 
relacionada ao novo período fosse compreendida, desde a forma correta do uso das linhas 
do caderno à compreensão do significado da palavra EMEF. 
 
Entendemos, então, que estávamos diante de um cenário contrário ao que pensamos 
encontrar, e nos deparar com oportunidade única de aprendermos sobre o tema discorrido. 
Quanto a esses conceitos formados, Perrenoud (1993, p.123) diz que: 
 

A investigação obriga a escutar e olhar com mais atenção. Em muitas 
situações não vemos bem e nem sequer escutamos, porque já estamos a 
contar com o que vamos ver ou ouvir; ou porque temos preconceitos e 
imaginamos a realidade tal como nós a pensamos. 

 
Concluímos também que, embora a escola prepare atividades de adaptação para a primeira 
semana de aula, a condução do processo de acolhida depende das práticas pedagógicas 
docentes; pois, é nos professores que os alunos vêem um modelo ao qual se identificam e 
que buscam formar laços de afetividade, por isso é incumbido ao professor uma prática 
reflexiva que lhe permita se preparar para as mais variáveis situações desde a inserção efetiva 
da alfabetização quanto ao fato de cada criança é única e possui uma diferente história de 
vida. 
 
O estudo contribui ainda para uma reflexão sobre a importância das brincadeiras e o lugar do 
lúdico nas escolas já que o tempo de brincar é reduzido comparado ao CMEI, mas é sempre 
muito esperado pelas crianças, e quando este não ocorre é aos objetos que elas recorrem. 
 
Podemos observar através deste estudo que embora não seja o foco, a escola a respeito da 
acolhida contribuiu com práticas que buscam o envolvimento social das crianças em 
brincadeiras como o bingo com todo o grupo, mesmo com algumas deficiências estruturais 
para essa faixa etária como falta de parquinhos, brinquedos e móveis adequados ao tamanho 
físico do público do Ensino Fundamental um. Neste quesito, existem barreiras que vão além 
dos muros da instituição e se deparam com políticas públicas, onde nem sempre essas são 
concomitantes com as necessidades existentes. 
 
A respeito desse estudo, podemos afirmar que a professora corresponde às expectativas 
quanto ao momento, ela propõe a acolhida de forma independente e como prática pedagógica 
com intencionalidade, sem dispensar o afeto como parte integrante de todo o processo. 
 

Não sei… Se a vida é curta 
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Ou longa demais pra nós, 
Mas sei que nada do que vivemos 

Tem sentido, se não tocamos o coração das pessoas. 
Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, 
Braço que envolve, 

Palavra que conforta, 
Silêncio que respeita, 
Alegria que contagia, 

Lágrima que corre, 
Olhar que acaricia, 
Desejo que sacia, 

Amor que promove. 
E isso não é coisa de outro mundo, 

É o que dá sentido à vida. 
É o que faz com que ela 

Não seja nem curta, 
Nem longa demais, 

Mas que seja intensa, 
Verdadeira, pura… Enquanto durar. 

(Cora Coralina) 
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RESUMO 
 
O presente artigo resulta de uma pesquisa cujo objetivo é investigar como ocorre a 
implementação da Lei Federal nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que determina a 
obrigatoriedade de ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas para o 
currículo escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, sendo relevante ao Ensino de 
Educação Infantil e identificar as propostas oferecidas junto com os materiais utilizados como 
livros relacionados à cultura afro-brasileira na educação infantil. A metodologia adotada para 
elaboração do artigo é através de pesquisa qualitativa de estudo de caso baseados em 
pesquisas elaboradas no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil localizado no 
município de Cariacica /ES. O objetivo da pesquisa é analisar e identificar a necessidade de 
passar para a criança a riqueza da cultura afro-brasileira, incentivando a sociedade a lidar 
com as diferenças e respeitando-as. 
 
Palavras-Chave: Literatura afro-brasileira. Cultura negra. Educação 
 
ABSTRACT 
 
This article is the result of a research whose objective is to investigate the implementation of 
Federal Law No. 10.639 of January 9, 2003, which determines the compulsory teaching of 
African and Afro-Brazilian History and Culture in schools for the primary school curriculum And 
Secondary Education, being relevant to Early Childhood Education and identify the proposals 
offered along with the materials used as books related to Afro-Brazilian culture in early 
childhood education. The methodology adopted for the elaboration of the article is through a 
qualitative study of a case study based on researches developed at the CMEI – Municipal 
Center for Early Childhood Education located in the city of Cariacica/ES. The objective of 
research is to analyze and identify the need to pass on to the child the richness of Afro-Brazilian 
culture, encouraging society to deal with differences and respecting them. 
 
Key Words: Afro-Brazilian literature. Black culture. Education. 
 
INTRODUÇÃO 
 
O artigo tem como foco a importância da inserção da cultura negra na educação através de 
materiais utilizados em salas de aula e disponibilizado pela instituição de ensino, fazendo um 
levantamento no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil localizado no município de 
Cariacica/ES. 
 
Amparada pela Lei Federal nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que determina a 
obrigatoriedade de ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas inclusa 
no currículo escolar para o Ensino Fundamental e Médio, observamos que no CMEI – Centro 
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Municipal de Educação Infantil localizado no município de Cariacica/ES, conteúdos referentes 
à cultura negra brasileira, história da África e sua cultura, sendo ministrado no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e Literatura, na Educação 
Infantil. 
 
Esta pesquisa propõe fazer um levantamento de como estão sendo utilizados esses materiais, 
buscando entender e analisar a forma de como está sendo inseridos na construção de 
identidade destes alunos. 
 
A seguir, far-se-á a discussão dos resultados a respeito do vivido nessa investigação, 
finalizando com as conclusões que foram construídas no decorrer dessa pesquisa. 
 
METODOLOGIA 
Este estudo adotará a metodologia de estudo de caso, no qual será utilizado o levantamento 
de materiais didáticos recebidos na instituição de ensino CMEI – Centro Municipal de 
Educação Infantil, localizado no município de Cariacica/ES.  
 
A pesquisa é embasada no estudo de caso qualitativo, pois segundo Granger (apud MINAYO, 
1982, p. 246), “um verdadeiro modelo qualitativo descreve, compreende e explica, 
trabalhando exatamente nesta ordem”. De acordo com Ponte (2006, p. 2): 
 

É uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se 
debruça deliberadamente sobre uma situação especifica que se supõe ser 
única ou especial, pelo menos em certos aspectos, procurando descobrir a 
que há nela de mais essencial e característicos e, desse modo, contribuir para 
a compreensão global de um certo fenômeno de interesse. 

 
Para definir os objetivos desta pesquisa incorporamos ao estudo de caso a pesquisa de 
campo. De acordo com a definição de Gonsalves (2001, p. 67): 
 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um 
encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o 
fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas [...]. 

 
Este estudo tem como objetivo analisar os materiais didáticos e saber como estão sendo 
inserido no cotidiano escolar do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil situado no 
município de Cariacica/ES. 
 
Os materiais didáticos enviados pela SEME – Secretaria Municipal de Educação do município 
de Cariacica/ES a serem analisados são literaturas que possam ser trabalhadas em sala de 
aula para maior desenvolvimento do aluno. 
 
A análise dará através de uma pesquisa de quantidade recebida e utilizada, visando 
comparação nas duas instituições e se possível uma entrevista com o compor discente para 
saber a forma de uso. 
 
Assim, adotamos como objetivo geral: Verificar os materiais fornecidos pelo governo e a 
inserção dos mesmos na educação da criança. 
 
Objetivos específicos: Identificar a implementação da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003; 
Verificar materiais que auxiliem na identificação e inserção da literatura afro-brasileira em sala 
de aula. 
 
LITERATURA AFRO-BRASILEIRA  
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Amparada pela Lei Federal nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que determina a 
obrigatoriedade de ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas para o 
currículo escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, observamos que no CMEI – Centro 
Municipal de Educação Infantil localizado no município de Cariacica/ES, conteúdos referentes 
à cultura negra brasileira, história da África e sua cultura, sendo ministrado no âmbito de todo 
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e Literatura, na Educação 
Infantil. 
 
Encontramos também no Parecer CNE/CP nº 03/2004 que, cabe às escolas incluir no contexto 
dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-
culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das raízes africanas e 
europeias. 
 
Esse conteúdo não é só obrigatório em instituições de ensino como também a permanência 
da comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Apesar de 
estar amparado por lei e representando conquistas e avanços, ainda esbarra em obstáculos 
como preconceito e intolerância religiosa, sem falar da falta de formações para professores. 
 
É a ideia da Lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 é saber quem somos, de onde viemos, 
pois anteriormente que relatava sobre este assunto era quem estava no poder, quem 
dominava. Agora, a cultura negra é bem mais esclarecida e valorizada, priorizando o 
ensinamento desde os primeiros anos da educação. 
 
Apesar da LEI nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que determina a obrigatoriedade de ensino 
de História e Cultura Africana e Afro- nas escolas para o currículo escolar do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio, encontramos no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil 
localizado no município de Cariacica/ES, conteúdos referentes à cultura negra brasileira, 
história da África e sua cultura, sendo ministrado na Educação Infantil, junto com propostas 
pedagógicas para maior inclusão dos alunos com a lei. Valorizando datas comemorativas e 
personagens negros.  
 
A literatura afro tende a mostrar toda uma história sofrida e vencida por um povo desvalorizado 
e desmerecido.  
 

 
 
Fonte: cederj.edu.br 

 
Falar da cultura negra hoje em dia reflete a questões de antepassados, de povos escravizados 
e desvalorizado. A imagem e importância do negro nos livros didáticos tem ganhado espaço, 
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tornado a sociedade mais conscientizada em relação à cultura, respeito e reconhecimento. 
Segundo Lima (2010), na literatura, os papéis reservados aos negros eram de personagens 
escravizados, folclóricos ou submetidos a situações de exploração miséria como as 
empregadas domésticas e os meninos de rua. 
 

 
 
Fonte: J. Baptiste Debret, Um jantar brasileiro, 1927. 

 
Neste sentido de acordo com a autora, os negros são desvalorizados e submetidos a tal 
humilhação para conseguir, ou ao menos tentar, sua inserção na sociedade. Fazendo com 
que sejam pensados em segundo plano. 
 
A criança deve aprender desde cedo a respeitar o próximo independentemente da cor, raça, 
cultura, entre outros.  
 
A escola tem o dever de apresentar a criança diversa culturas, e desenvolver na criança o 
gosto pela leitura, não somente referente a estas, mas para que desenvolvam o hábito de ler 
sobre os descendentes e afrodescendentes. Estando respaldado pela Lei nº 11.645 de 10 de 
março de 2008 que altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 
10.639 de 09 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 
 
“A cultura não tem cor, mas é importante discutir quem produz e também o contexto em que 
ela é feita”, explica Martha Abreu, docente da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
 

 
 
Fonte: oestadorj.com 
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A cultura negra está aplicada em nosso cotidiano, seja nos livros, na música na culinária, na 
dança, entre outras coisas; porém deve-se estudar o seu contexto. A sociedade necessita de 
mais informações sobre a cultura que foi aplicada no decorrer destes anos em nossas vidas. 
 

 
 
Fonte: Fábio Canhim Photos 

 
“É um direito dos brasileiros conhecer de tudo, valorizar e respeitar as diversas manifestações 
culturais e religiosas”, segundo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, representante do 
movimento negro na Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. 
É através da escola que também podemos conhecer mais sobre diversas culturas. A literatura 
afro-brasileira veio para emplacar e demonstrar todo o contexto em envolve a nossa cultura e 
a africana. 
 
É através dos primeiros anos da educação infantil que devemos combater o preconceito. 
Saber utilizar materiais que possam desenvolver nestas crianças seu lado e auxiliar a 
construção de sua identidade, valorizando sua autoimagem e respeitando a do colega. 
 
“O sucesso escolar está ligado a uma boa formação. E esse sucesso depende muito da 
relação que a criança tem com a escola”, destaca o sociólogo Valter Roberto Silvério, do 
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).  
 
Pode-se na trabalhar em sala de aula, com ótimos materiais que são meramente ilustrativos 
e que influenciam na imaginação da criança. 
 
No ensino de educação infantil, o material utilizado dever ser bastante lúdico para que a 
absorção do conteúdo e o ensinamento dos valores sejam mais fáceis.  
 
Podemos considerar que cada criança aprende de forma e em tempo diferente. Então 
podemos desenvolver trabalhos com vários livros infantis, como: 
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Esses materiais possuem um conteúdo rico em cultura afro, além de desenvolver a 
imaginação das crianças e inserir o respeito às diferentes etnias presente em nossa 
sociedade, traz à tona como é importante, para uma criança negra, ter referências positivas 
da sua cultura e podendo contribuir para a formação da sua autoimagem. 
 
A criança desde pequena começa a criar sua identidade e, é através de preceitos e 
ensinamentos que consegue absorver itens que contribuem para sua formação.  
 
A criança é um sujeito histórico de direitos, mas necessita de uma sabedoria maior, vinda dos 
pais e dos professores, para que possam crescer aprendendo seus direitos e respeitando as 
diferenças à parte. 
 

 
 
Fonte: Ana Maria Machado 

 
O livro Menina bonita do laço de fita de Ana Maria Machado, retrata a beleza e a inocência de 
uma menina negra que despertava a curiosidade e o desejo de um coelho que sonhava em 
ser como ela: 
 

Era uma vez uma menina linda, linda. 
Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos 
e bem negros. 
E, havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso 
sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele 
tinha vista na vida. 
Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: 
- Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? 
E a menina não sabia, mas inventou: 
- Ah dever ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina... 
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Fonte: Ana Maria Machado 

 
Neste CMEI a educação afro-brasileira é ensinada através do lúdico, de histórias como esta 
que faz com que a criança navegue na imaginação e aprenda a importância de respeitar o 
próximo, independente de sua etnia. Valores são aplicados e culturas descobertas. 
 
De acordo com Heloisa Pires Lima (2010): 
 

Para uma criança negra, é importante ter referências positivas da 
autoimagem. E para todas as crianças, isso também é positivo, pois 

possibilita a construção de uma imagem mais plural a das crianças. 
 
A pesquisa mostra que as etnias são importantes para o desenvolvimento da criança e que a 
imagem do negro não contribui apenas para a formação da autoimagem da criança negra e 
sim de todas as crianças. 
 
Assim, Santos e Souza (s.d) lembra que a identidade é construída no interior de contextos 
sociais que determinam à posição dos agentes, orientando as suas representações e 
escolhas. O processo de reconstrução da identidade seja realizado de forma eficiente urge 
que uma atenção especial seja dada não apenas ao aluno, mas também as formas de 
reconhecimento racial de seus alunos por parte dos professores. 
 
Segundo Cavaleiro (2001): 
 

A problemática das desigualdades entre alunos afrodescentes e brancos no 
sistema escolar, conceitua-se o preconceito, a discriminação racial e o 
racismo. Nos dias atuais, o racismo tem se manifestado de maneira muito 
evidente, quando se tenta negar a humanidade das pessoas afrodescentes, 
comparando as por meio de seus atributos físicos. O indivíduo se identifica 
reconhecendo o seu próprio corpo, na construção da sua identidade. Na 
escola pública de primeiro grau é possível verificar a existência de um ritual 
pedagógico excludente, a marginalização escolar de crianças e jovens 
negras, a pedagogia do silêncio. 

 
O livro Bruna e a Galinha D’Angola traz a influência africana dentro da família que é passada 
em gerações. Mostra que, muitas coisas que a família ensina introduzem no cotidiano da 
criança, muitas vezes, tem um passa ligado ao povo negro ou uma história ouvida em relação 
a isso. 
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Fonte: Valéria Belém 

 
O livro O cabelo de Lelê, traz consigo a riqueza da beleza afro. Através dele pode-se em 
quebrar vários paradigmas, pois muitas vezes na escola a criança que possui o cabelo crespo 
é vista com outros olhos. Então, além de enriquecer pela sua história, o livro possui um peso 
maior, pois pode ser aplicado de forma que acabe com o preconceito sobre a aparência e os 
cabelos crespos. 
 
A criança pode ousar em brincar com essas histórias. A escola consegue aplicar os conteúdos 
de alguma forma com que a criança aprenda brincando, e isso acaba incrementando a sua 
autoimagem e identidade. 
 
Em relação à inclusão da literatura afro-brasileira nas instituições de ensino, o Município de 
Cariacica promulgou a Lei nº 4.656 de 04 de setembro de 2008 que diz:  
 

§ 4º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e histórias brasileiras. 
 
§ 5º O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Municipal 
da Consciência Negra (CARIACICA, 2008). 

  
De acordo com as informações levantadas pela pesquisa e em conversa com a diretora do 
CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, localizado no município de Cariacica/ES, os 
livros disponibilizados para a instituição de ensino chegam poucas quantidades, geralmente 
um ou dois títulos. Sendo que os docentes deste CMEI trabalham durante todo o ano com 
esse tema e quando os professores querem se aprofundar mais no assunto, eles têm que 
desembolsar para comprar os livros desejados. 
 
Afirmam que para desenvolver um trabalho mais enriquecido, trabalham em projeto com toda 
a instituição. Assim, todos saem ganhando e acabam interagindo com outra criança, e as 
etnias são reconhecidas e valorizadas. 
 
Para o dia 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra, o CMEI – Centro Municipal 
de Educação Infantil localizado em Cariacica/ES, trabalha com um projeto para toda a 
semana.  
 
Neste, há teatro de fantoche, danças e histórias que valorizam e introduzem a cultura negra 
na escola e na sociedade. 
 
“Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre 
que a igualdade nos descaracterize”, afirma Boaventura de Souza Santos. 
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Fonte: Só História 

 
Um ponto interessante levantado durante a conversa com a diretora, foi à participação da 
família na elaboração de trabalhos sobre os negros. Afirma que, não depende somente da 
escola para ensinar sobre etnias, apresentar culturas, culinária, danças e histórias. Os pais 
devem relatar e apresentar aos filhos materiais e não excluí-los do assunto dizendo que 
determinada cultura é melhor do que a outra. 
 
Questiona-se também sobre a formação dos professores sobre a cultura afro e indígena, que 
basicamente é fraca no município. Logo este município que é rico em cultura negra. Que 
conserva uma rica história sobre o “Congo de Roda D’Água” que recebe milhares de pessoas 
em sua festa. 
 

 
 
Fonte: Fábio Canhim Photos 

 
“Cabe à escola dar oportunidade para todos conhecerem a cultura afro-brasileira e 
entenderem que ela faz parte da cultura brasileira”, diz Waldete Tristão Farias Oliveira, 
coordenadora pedagógica do Centro de Educação Infantil Jardim Pan-americano e formadora 
de professores em questões raciais. 
 
Muitas vezes a discriminação acaba vindo de dentro da escola, ou seja, a partir do momento 
em que a professor não aplica o material - ou apenas passa rapidamente por ele – acaba 
fazendo com que o aluno não tenha acesso a novas informações. Isso ocorre diariamente não 
só em instituições de ensino, mas também dentro de casa.   
 
Ler uma historinha infantil é mais do que um momento para tranquilizar ou até fazer com a 
que a criança adormeça. Abordar temas em que a sociedade está introduzida é bem mais rico 
e nobre para a formação da criança.  
 
Contação de história é um momento muito importante, não somente em sala de aula, pois é 
através dela que a criança pode entrar em contato com um universo de lendas e mitos que 



52 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.2, Ago./Dez. de 2017 

fazem com que elas enriqueçam e explore o seu lado de curiosidade, fazendo com que a 
criança buscar mais sobre aquele assunto, aprenda mais e compartilhe no seu cotidiano. 
 
O estudo mostra que não é só através da literatura que devemos incluir a diferença entre 
étnicas. Devemos explorar o lado cultural como danças, culinária, arte, teatro. Essas 
atividades são completamente adeptas para a aplicação em sala de aula.  
 
A pesquisa mostra a todos os momentos que deve abordar a criança sobre as diferenças 
raciais, instigar sua curiosidade e desejo de se aprender. Ensinar e frisar o respeito em todos 
os momentos, buscando não apenas desenvolver noções e experiências de outras culturas, 
mas eliminar qualquer as formas de preconceitos já existentes em seu dia a dia.  
 

 
 
Fonte: Pós Graduação Fortaleza 

 
O modo de vida europeia passou a ser mesclada com a união destes dois povos: índios e 
negros. Culturas foram unificadas e transformadas. 
 
É de grande importância que a cultura indígena seja trabalhada na escola, pois a conhecendo 
mais a fundo o país conhece a si próprio.  
 
Histórias como essas, contadas desde a pré-escola, ajudam a desenvolver o senso crítico da 
criança, a valorizar e respeitar qualquer as etnias e animais.  
 
Sabendo que, quanto mais nova a criança, mais fácil será a memorização e aprendizagem. 
Porém, não é somente papel de a escola introduzir a cultura indígena, a família também pode 
contribuir da mesma forma como a de acrescentar a cultura negra.  

 
 
Fonte: Guiomar Dantas 



53 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.2, Ago./Dez. de 2017 

 
Destaque para o livro de Guiomar Dantas, “Quem tem medo de papangu?”. A história 
possibilita brinca com imaginário da criança possibilitando a introdução de rimas para contar 
sobre um personagem que assombrava as festas do Nordeste antigamente. A invenção de 
um bicho papão chamado papangu aguça a curiosidade das crianças, sem falar das 
ilustrações que são uma aventura a parte. 
 
CONCLUSÃO 
 
Diante dos dados obtidos na pesquisa feita no CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil 
localizado no município de Cariacica-ES notamos a importância do ensino da história e a 
cultura afrodescendentes nos conteúdos em sala de aula conforme a Lei nº 10.639, de 09 de 
janeiro de 2003.  
 
Notou-se que o trabalho da escola é envolver os alunos com o tema abordado contribuindo 
para construção de sua identidade e resgatando a história afrodescendente. Apesar de não 
ter totalmente o apoio necessário em relação à quantidade de livros disponibilizados pelo 
município, o CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil localizado no município de 
Cariacica/ES faz o possível para inserir a cultura negra no cotidiano dos alunos, pois segundo 
informações levantadas com a diretora desta instituição, a quantidade de títulos referente à 
cultura de negra é de um ou duas unidades por ano. 
 
O CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil localizado no município de Cariacica/ES se 
organiza para que todos possam trabalhar juntos com o tema africano ou algo que insira a 
cultura negra. Levando em conta que a participação da família na elaboração do ensino 
referente a cultura negra é importante, pois não cabe somente a escola ensinar, o valor para 
essa cultura deve vir de casa.  
 
A sociedade precisa valorizar e incentivar mais a cultura negra, destacando o material 
referente à literatura que temos disponíveis em bibliotecas e livrarias. Devemos aproveitar que 
estamos cercados de boas literaturas afro-brasileiras que destacam o valor do negro para 
inseríamos e destacarmos a valorização desta cultura a partir da infância.  
 
Observamos que a implementação da Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 contribui na 
construção da identidade cultural afrodescendentes diante da escola e sociedade e que 
devemos passar para os alunos o valor e o respeito de outras etnias.  
 
Entendemos, que a partir deste estudo a Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 contribui 
positivamente para termos uma sociedade democrática, entendendo e respeitando as 
diferenças de culturas. 
 
Contudo, devemos introduzir o respeito e valores de outras culturas não somente dentro da 
sala de aula, como dentro de nossos lares, sendo a família uma parte importante para este 
desenvolvimento e ensinamento. 
 
Lutar contra o racismo e a descriminação racial, para o reconhecimento e construção da 
identidade afrodescendente é direito de todos e dever das instituições de ensino passar 
diretamente para os alunos. Podendo conduzir uma luta pela igualdade respeitando as 
diferenças e valorizando seus conceitos. 
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MULHER NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DIFICULDADES E 
SUPERAÇÕES 
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 RESUMO  
  
Este artigo apresenta o resultado de uma entrevista feita com quatro mulheres que cursaram 
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), e que visa priorizar o ponto de vista das alunas dessa 
modalidade, abordando suas principais dificuldades e como fizeram para superá-las, visto que 
fez-se um entrelaçamento entre as instituições sociais da família, escola e sociedade, e como 
cada uma influenciou para a conquista de seus objetivos. Foram problematizados a presença 
ainda forte do patriarcalismo e os papeis sociais de cada gênero dentro de nossa sociedade.  
    
Palavras chave: Mulher. História de vida. Educação de Jovens e Adultos.  
  
ABSTRACT  
 
This article presents the results of an interview with four women who attended the Youth and 
Adult Education (EJA), and which aims to prioritize the point of view of the students of this 
modality, addressing their main difficulties and as they did to overcome them, as which became 
an interweaving between the social institutions of family, school and society, and how each 
influenced for achieving your goals. They were problematized the still strong presence of 
patriarchy and the social roles of each gender in our society.  
   
Keywords: Woman. Life's history. Youth and Adult Education.  
  
1 INTRODUÇÂO  
   
O presente artigo tem como finalidade abordar o papel da mulher dentro da sociedade 
associando a sua vida dentro da família, na sociedade de modo geral e no campo educacional 
principalmente, tomando por base os relatos de algumas mulheres que passaram pela 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), enfatizando os pontos mais 
determinantes dos relatos das mesmas.   
  
O artigo faz um diálogo dentro de diferentes instituições sociais e para tal, o grupo optou por 
uma entrevista realizada com algumas mulheres de faixa etária de 35 a 47 anos, como 
também os relatos já presenciados ao longo do convívio com as mesmas, pontuando algumas 
falas marcantes e pretensões futuras, sejam elas em quaisquer dimensões, abordadas e 
analisadas minuciosamente e abaixo relatada. Cada relato tem suas peculiaridades, embora 
muito parecidos no contexto geral, foi mantido o ponto de vista e recordação de cada 
entrevistada, tal como mencionado não somente durante a entrevista, como também em 
conversas anteriormente ao início da mesma.  
  
Os principais pontos abordados foram as dificuldades encontradas para a permanecia escolar 
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das entrevistadas, e, também as superações alcançadas pelas mesmas ao longo de suas 
vidas, enfatizando a influência dos estudos e da escola (com todos os profissionais) em tais 
decisões e pretensões futuras, ressaltando a importância da família no processo de educação, 
mesmo que tardia.  
  
  
2 METODOLOGIA  
  
Trabalho de campo através de história de vida, onde será relatada a história da vida de cada 
uma, esse tipo de trabalho se assemelha a uma biografia, sempre relatada por suas 
integrantes. Os sujeitos dessa pesquisa são: Mulheres, de faixa etária entre 35 e 47 anos, 
mães e trabalhadoras.  
 
Abordagem e coleta de dados através de entrevistas, com mulheres que passaram pela 
Educação de jovens e adultos. As entrevistas possibilitam a coleta de maiores informações e 
dados mais completos do que se são abordados, seja por perguntas diretas ou indiretas, 
dando margem para o entrevistado dissertar mais a respeito do que lhe é questionado com 
espontaneidade nas respostas, tal como acréscimo de informações que vão surgindo ao longo 
das respostas. Foram escolhidas a princípio quatro mulheres de faixa etária de 35 a 55 anos, 
que tem seus nomes fictícios para preservar suas identidades. A partir dessas informações, 
debater sobre o ponto de vista e experiências de vida, obtidas não somente na instituição de 
ensino, como em todas as instituições sejam elas formais ou não. Ressaltamos que os nomes 
são fictícios, visando preservar as identidades das entrevistadas. 
  
Busca-se também compreender melhor as questões relacionadas a educação, sociedade e 
economia com a participação direta da mulher e como estes fatos interferem na vida escolar 
das mesmas.  
  
OBJETIVO GERAL  
Compreender a inserção da mulher na Educação de Jovens e adultos.  
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
- Entender algumas especificidades das mulheres dentro da EJA;  
- Reconhecer a importância da mulher dentro da escola.  
  
  
MULHER NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DIFICULDADES E SUPERAÇÕES.  
  
A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil vem sendo um processo longo 
que tem ganhado espaço aos poucos, mesmo se tratando de uma modalidade que desejamos 
que seja extinguida de nossa sociedade é claro para tal, seu objetivo deva ser alcançado 
antes, embora esse processo seja longo, é importante lembrar que a sociedade exige isso do 
cidadão, principalmente falando ao sentido econômico, pois cada dia que possa ficar mais 
exigente.   
  
Por assim dizer a história da EJA no Brasil é relativamente novo, principalmente no que diz 
respeito ao ponto de vista histórico. Partindo do princípio histórico abordaremos sua história 
a partir do Brasil Colônia, onde a educação era utilizada no sentido de colonizar e aculturar 
através da catequização feita pólos colonizadores, essa educação era feita através de 
abordagem conhecida como missões e seus professores eram os jesuítas Padres que 
catequizavam os habitantes das colônias afim de ensiná-los suas normas e religião), conforme 
PARECER CEB 11/2000.   
  

Nesta ordem de raciocínio, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) representa 
uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem 
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domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela, e 
tenham sido a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na 
elevação de obras públicas. Ser privado deste acesso é, de fato, a perda de 
um instrumento imprescindível para uma presença significativa na 
convivência social contemporânea.  

  
Quando os jesuítas foram “expulsos” do Brasil, as aulas régias ganharam espaço, no entanto, 
os professores eram profissionais de outras áreas que se propunham a ensinar em lugares 
não convencionais.  
  
No Brasil império com a primeira constituição brasileira que foi mencionada o direito a 
Educação para todos os cidadãos de forma gratuita, no entanto vale ressaltar que nem os 
negros nem as mulheres poderiam participar dessa educação. E nem eram valorizados os 
conhecimentos que os sujeitos foram adquirindo, de acordo com o PARECER CEB 11/2000  
  

Esta observação faz lembrar que a ausência da escolarização não pode e 
nem deve justificar uma visão preconceituosa do analfabeto ou iletrado como 
inculto ou "vocacionado" apenas para tarefas e funções "desqualificadas" nos 
segmentos de mercado.   Muitos destes jovens e adultos dentro da 
pluralidade e diversidade de regiões do país, dentro dos mais diferentes 
estratos sociais, desenvolveram uma rica cultura baseada na oralidade da 
qual nos dão prova, entre muitos outros, a literatura de cordel, o teatro 
popular, o cancioneiro regional, os repentistas,  as festas populares, as festas 
religiosas e os registros de memória das culturas afro-brasileira e indígena.  

 
A partir da revolução industrial na década de 30, iniciaram vários movimentos em prol da 
Educação, nessa época pensava-se na preparação de profissionais para o mercado de 
trabalho e para poderem voltar (não podemos dizer que muda hoje, pois um dos objetivos da 
educação continua o mesmo).  
 
Com os diversos movimentos voltados para educação por volta da década de 40 o Brasil 
passou por um período de redemocratização, no entanto, a ideia principal era de que para 
recuperar o capitalismo era necessário expandir a educação (educação voltada para mão de 
obra).  
  
Em 1947 foi criado o serviço de educação de adultos (SEA) e algumas outras campanhas 
voltadas para a educação, como exemplo a campanha nacional de erradicação no 
analfabetismo (1958).  
 
Muito embora a educação tinha por finalidade a formação de mão de obra, essas campanhas 
contribuíram para repensar os métodos da educação de adultos.   
  
Por volta da década de 70 os pensadores da área da educação pensaram um congresso 
nacional de adultos no Estado do Rio de Janeiro, a partir daí, destaca-se Paulo Freire, que é 
pioneiro no que se diz respeito a EJA no Brasil.   
  
Paulo Freire defendia várias teorias relacionadas á modalidade da EJA, dentre a qual á 
valorização do conhecimento prévio do aluno.  
  
Ensino supletivo tinha por características principais a reposição da escolarização, formação 
de mão-de-obra e atualização do conhecimento, desse modo sua finalidade era suprir as 
necessidades de conhecimento para que fosse complementado com o que a pessoa já havia 
aprendido.   
  
A partir daí surge a EJA que aparece como objetivos principais ao desenvolvimento da 
autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e comunidade, promover a tolerância 
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e participação critica dos cidadãos nas questões da comunidade. Para isso foram enfatizados 
alguns aspectos da função da EJA, que é reparadora, qualificadora e equalizadora conforme 
parecer CEB 01/ 2000.  
   
Concomitantemente abordaremos a história da mulher brasileira.     
  
A educação é algo extremamente importante na sociedade atual, pois com a globalização 
vivemos em um mundo letrado onde a informação se propaga de forma muito rápida. No 
entanto a histórias dos integrantes da educação de jovens e adultos (EJA), tem início num 
passado não tão envolvido com as letras como atualmente.   
  
A maioria das pessoas que compõem essa modalidade de ensino são mulheres, casadas, 
com filhos, e de classe média baixa, e que após um tempo nessa realidade acabam tendo 
que se adequar a sociedade, sociedade essa que é predominantemente patriarcal e que pré 
estabeleceu um papel especial a ser desempenhado por ela.   
  
Quando crianças os motivos que as levaram a evadirem da escola foram totalmente 
relacionados a questões sociais até por que, essas mulheres eram oriundas do interior ou 
zona rural  
  

Bom a escola era bem longe de onde eu morava, a gente como ia eu e meus 
primos a gente ia conversando, brincando, correndo, coisa de criança, aquilo 
tudo pra mim era diversão, e eu ficava feliz porque eu queria ir pra escola , 
eu me empolgava, e a escola era simples porem era acolhedora,é  os 
professores carinhosos, é mesmo sendo simples havia carteiras, é cadeiras , 
tudo certinho para sentar, e a gente foi muito bem recebido, e eu gostava 
muito do da da minha professora na época era professora, gostava muito, e 
ficava muito feliz todos os dias cada dia mais eu eu estava mais feliz de poder 
tá aprendendo, quando eu conseguia fazer uma letra eu fica muito alegre 
muito feliz, uma letra um numero, pra mim aquilo era muito bom, gostava 
muito(Maria, 47 anos).20  

   
Algumas dessas mulheres sentiram-se exclusas tanto da escola quanto da sociedade e desse 
modo, voltaram seus esforços para suas famílias,  deixando os estudos para contribuírem no 
orçamento familiar,  que era muito debilitada de acordo,  com o relato  
   
Ai Olha o que levou eu sair vou a falta de... de dinheiro, porque minha mãe era viúva com 5 
filhos pequenos e a gente passava muita necessidade, então eu tive que trabalhar eu fiquei 
desanimada de  trabalhar e estudar, que eu fui ser baba e trabalhar na casa de família pra 
poder ajudar a sustentar, a me sustentar também e a sustentar minha família. E pra retomar 
eu tive vontade de retomar, é tanto que eu voltei as aulas de novo, mas pelos mesmos motivos 
eu tive que parar.(Sônia, 43 anos)  
   
E conforme ressaltado por Ribas (2014)  
  

[...]A vida dessas mulheres é marcada pela evasão escolar, não acesso às 
instituições de ensino e interrupção da escolaridade. Seus relatos mostram 
que fatores diversos dificultaram a experiência escolar na idade esperada 
para o ingresso educacional.  

   
Muito embora esses relatos não sejam novidades e muito menos estejam ultrapassados, 
parece que está longe de por fim a essa realidade, até porque, as pessoas têm suas 
prioridades e necessidades básicas, e que, apesar de previstas na Constituição Brasileira, 

                                                           
20 Os relatos dos sujeitos participantes da pesquisa foram registrados respeitando a linguagem utilizada pelo 

participante.  
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permanece abstrata para algumas pessoas, como relatado por Soares, Gomes e Lino (2005, 
p. 286)  
  

O reconhecimento do “Direito à Educação” se concretiza no direito a prender 
por toda a vida, o que implica que parcelas expressivas da população mais 
adulta tenham acesso a um processo de formação que lhes considere como 
sujeitos; parcelas essa que ainda são limitadas por projetos e programas de 
EJA, geralmente, pela lógica do mercado, ou de gerenciamento com visão de 
educação apenas como gasto. No que diz respeito à escolarização, é 
possível reconhecer algumas conquistas no campo do direito. Entretanto, 
quando tratamos de uma concepção mais ampla de educação, estamos 
apenas engatinhando.   

   
O que ocorre é que essas mulheres muita das vezes são privadas de seus direitos básicos. 
Entretanto o que deve ser levado em conta, mediante a essas trajetórias de vida é que a 
bagagem cultural e de vida que se adquire é enorme, e deve ser valorizado. O retorno a 
escola, é a esperança de mudar a situação que viverá até então, juntamente aliado a certeza 
de que a educação é a maneira mais eficaz de se conseguir alcançar tais objetivos, mesmo 
tendo ciência da complexidade e dificuldades do acesso a escola em idade tardia, conforme 
declaração   
 

Bom, quando eu retornei a escola, aí eu já enfrentei algumas dificuldades , 
porque eu já tinha filhos, trabalhava fora, e trabalhava o dia todo e depois do 
trabalho eu tinha que ir a noite pra escola né e ai era uma era resumido a 
gente perdia aí as vezes eu chegava é já tinha perdido a primeira aula porque 
meu trabalho era longe da escola então alguma dificuldades para retornar, 
mas com muito esforço eu conclui o ensino médio. Se eu tivesse a 
oportunidade eu faria uma faculdade.(Maria, 47 anos)  
  
Bom meu plano pro futuro é poder  futuramente ter um comércio para mim 
mesma trabalhar ser dona do meu próprio negócio e dessa forma eu acho 
que a escola contribuiu porque aprendi varias coisas principalmente na 
matemática trabalho com a matemática pois trabalho com vendas e eu acho 
que contribuiu nesse ponto na aprendizagem mesmo melhorou muito  minha 
visão de ver as coisas de ver o mundo de forma diferente nesse ponto eu 
acho que melhorou muito minha visão. (Sirlene, 37 anos)  

  
E enfatizado por Barcelos (2010, p.56 )    
  

[...] Ao contar sobre a sua história cada pessoa conta um pouco da sua vida 
e, assim, faz uma apresentação de sua leitura de mundo. Uma leitura que 
pode até não “caber” em nossas “matrizes” ou diretrizes curriculares, no 
entanto, isto não justifica que a deixemos de lado.  

   
Os sonhos de continuar estudando mesmo com todas as privações, tendo por base uma 
melhoria econômica e social, nos remete a questionar que essas mulheres não pretendem 
retornar do lugar (situação) em que viveram durante tanto tempo, juntamente com a 
possibilidade e realidade que a mudança se faz necessário, e que a educação é um caminho 
alcançável. Como pode ser observado nas falas de Glaucia (45 anos) “Os planos no futuro é 
apoiar meus filhos mesmo e os meus netos”  
  

Meus planos pro futuro é abrir meu próprio negócio e a escola contribuiu 
porque hoje eu sei fazer algumas coisinhas né que eu não sabia antes, é... 
ter noção de venda né de tudo né, ter noção de matemática, essas coisas 
assim né que a gente aprende na escola e também a comunicação  né eu era 
muito tímida né e a escola me ensinou a ter, ser mais comunicativa, inclusive 
eu trabalhei também  em comércio  me ensinou muito isso eeee meu plano 
pro futuro é esse, ter meu próprio negócio e crescer na vida.(Sônia, 43 anos)  
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E ressaltado na fala de Soares, Giovanette e Gomes (2005, P. 29) “[...] Desde que a EJA é 
EJA esses jovens e adultos são os mesmos pobres, desempregados, na economia informal, 
negros, nos limites da sobrevivência [...]”  
  
E o que essas mulheres vêm fazendo é brilhante, pois se formos analisar desde a primeira 
evasão escolar, os familiares principalmente se tratando da figura masculina, é de que 
dependendo do horário, a escola não é lugar de mulher e levando em conta que a pessoa já 
domina, a codificação e decodificação de códigos(escrita e leitura), a escola torna-se absoluta, 
pois já alcançou seu objetivo que é de alfabetizar.   
  

Bom quando eu abandonei a escola foi quando meu pai faleceu e eu tinha 13 
anos na época e eu estava cursando a sétima serie e minha mãe estava 
grávida do meu irmão que é caçula e ficou grávida assim quando meu pai 
faleceu ela estava grávida de cinco meses, e nos éramos em quatro, cinco 
com essa gravidez, então a gente precisou mudar do bairro onde a gente 
morava porque minha mãe ficou com medo de ficar só com a gente em casa,  
ai eu tive que sair da escola porque eu mudei pra outro bairro onde a gente 
foi morar com os meus tios aqueles que a gente já morávamos, moramos na 
fazenda, agora já morávamos na cidade só que em bairros diferentes, i ao 
chegar La a gente eu tentei voltar pra escola, porém, é so havia ginásio, na 
época se dizia ginásio, só noturno e o meu tio não permitiu que eu estudasse 
a noite aí ele falou com a minha mãe que não iria permitir porque era perigoso, 
e que ele não iria permitir e eu assim fiquei sem estudar, não pude, procurei, 
fiz de tudo, pedi, insisti, mas não consegui, porque ele não deixou.(Maria, 47 
anos)  

   
Ainda sim quando perguntado sobre o primeiro contato com a educação, aquelas mulheres 
(na época ainda criança) relatam que muito embora o acesso a educação fosse muito difícil e 
escasso a estrutura da escola precária bem como os profissionais da área sem a devida 
formação, as falas comovem, pois mostra a euforia em descrever os estudos embora as 
estruturas escolares não fossem tão adequadas.  
  

Bom a estrutura da escola era precária né, porque naquela época as 
escola era precária as cadeirinhas eram bem simplesinha era tudo situação 

bem precária mesmo e questão das regras ou  obedecia ou ia pro castigo ou 
ficava sem recreio ou ficava sem merenda tinha a história do quarto que ficava 
de joelho no milho mais isso nunca aconteceu comigo nunca vi acontecer 
com ninguém era mais assim para amedrontar mesmo os alunos tinham que 
obedecer “.(Sirlene, 37 anos)  
  
Ó, a primeira escolinha que tinha esse véi de mais de cem anos, mais a 
esposa dele que dava aula pra gente a estrutura era péssima, era um 
barraquim caindo aos pedaços e quando a gente fazia qualquer bagunça eles 
botavam a gente de joelho em cima dun.. Duns caroços de milho e dava 
palmatória na mão da gente quando a gente não aprendia, sentava a 
palmatória na mão da gente, e a estrutura dessa primeira escola era péssima 
da outra escola que eu estudei  cruzeiro do sul e do poli valente era 
melhorzinho, mas nada muito bom não.(Sônia, 43 anos)  
  
Bom meu contato com a escola foi aos seis anos, a gente morava numa 
fazenda, Capivari o nome da fazenda, no espírito santo, é... morava a minha 
família né, eu meu pai, minha mãe e minha Irma, e, meus tios que tinha quatro 
crianças que estavam nu...  na idade escolar que naquela época era a partir 
dos sete anos, como eu não poderia me matricular, é eu pedi minha mãe pra 
eu  ir também pra escolar por que eu queria estudar, acompanhar meus 
primos pois a gente acompanhava nas brincadeiras, brincavam juntos, ai eu 
queria sair com eles, queria... tive aquela curiosidade de aprender a escrever 
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também, a ler ,escrever, ai comecei a ir pra escola com eles e meus pais 
pediram os professores pra deixar eu ficar Lá e eles aceitaram e eu gostei e 
continuei, ia todos os dias pra escola, e.. comecei a fazer as primeiras letras 
onde eu tive dificuldade em fazer aprender a fazer a letra “E” e o numero” 2” 
que eu sempre fazia ao contrario, mas os professores tiveram paciência 
comigo, me ensinaram, pegavam na minha mão, me ajudava e com bastante 
insistência consegui acertar, demorou um pouquinho mais consegui...(Maria, 
47 anos).  

   
Quando tratado do retorno à educação (escola), é gritante os relatos de dificuldades das 
mulheres entrevistadas, muitas vezes, essas dificuldades contribuem para uma nova evasão 
escolar (evasão da EJA), sabendo que mesmo que de maneira diferente os motivos pelo qual 
abandonam a escola novamente continuam sendo os mesmos, ressaltando a presença do 
patriarcalismo, conforme fala abaixo   
  

Foi muito bom porque eu tava com tanta vontade de voltar, voltei, inclusive 
eu fiz é... as séries que eu tinha parado, eu tinha parado na quinta, no quinto 
ano, aí eu fiz aquele é... que hoje fala EJA mas é supletivo, eu fiz ate 
completar o oitavo, aí do oitavo anos eu conheci meu marido que hoje é meu 
marido e comecei  matar aula pra poder namorar com ele e acabei saindo da 
escola de novo.(Sônia, 43 anos)  

   
A evasão escolar de fato é uma problemática e deve ser pensada maneiras de ser evitada, 
pois é complicado para o educando que após anos fora da escola retorna a esse ambiente 
escolar, e depara com novas situações e tendo que superar outros obstáculos, conforme 
enfatizado por Soares, Giovanette e  
Gomes (2005, P. 24)  
  

[...] superar a dificuldade de reconhecer que, além de alunos ou jovens 
evadidos ou excluídos da escola, antes que portadores de trajetórias 
escolares truncadas, eles e elas carregam trajetórias perversas de exclusão 
social, vivenciam trajetórias de negação dos direitos mais básicos a vida, ao 
afeto, alimentação, à moradia, ao trabalho e a sobrevivência.  

  
O retorno acontece sempre após a família dessas mulheres está constituída e praticamente 
criada, no caso de Maria ela ingressou no mercado de trabalho apenas quando seu filho 
caçula estava com um ano e três messes, e a partir dai então, ela percebeu a necessidade 
de retorna com os estudos, isto por que o mercado de trabalho atualmente está muito 
exigente. Mesmo sabendo que encontraria dificuldades, a necessidade juntamente com o 
desejo de melhorar de vida, falaram mais alto quanto à decisão de retorna aos estudos.  
  

Bom quando eu retornei pra escola eu já tinha filhos ai fiz a eja, comecei da 
sétima né, tinha parado na sétima ai conclui o ensino fundamental ai ingressei 
no ensino médio, e consegui fazer o ensino médio conclui o ensino médio 
com bastante dificuldade porque tinha filhos pequenos trabalhava fora, mas 
consegui, o estudo contribuiu bastante pra eu melhorar, mudar de cargo, e 
também eu sei que posso, agora que já conclui o ensino médio eu posso 
ingressar numa faculdade e fazer uma faculdade e melhorar no futuro. (Maria, 
47 anos)  

   
E ressaltado por Soares, Giovanette e Gomes (2005, p. 41)  
  

[...] Ao voltar às aulas, á noite, após o trabalho,  não terão recepções como 
quando crianças. Nem músicas, cantos, rodas, festinhas, histórias, 
fantasias... O mundo encantado da infância que a escola tão bem reproduz 
deverá ficar distante [...]   
   
O que se constata é que boa parte dos professores de EJA tendem a ver o 
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jovem aluno a partir de um conjunto de modelos e estereótipos socialmente 
construídos e, com esse olhar, correm o risco de analisálos de forma 
negativa, o que os impede de conhecer o jovem real que ali freqüenta.  

   
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  
Com a promulgação da Constituição Federal da Constituição Federal de 1988 o povo 
brasileiro conquista legalmente o direito a uma educação pública. Contudo, historicamente 
este direito foi sendo negado à grande parte da população inseridos em uma sociedade 
patriarcal. Este estudo traz a partir de relatos de história de vida a exclusão da mulher na 
sociedade, por uma participação mais ativa na sociedade  de modo geral dessas mulheres 
que são vedadas na grande maioria das vezes por uma cultura patriarcal e incoerente 
perpassada de geração em geração, e que por mais que a modernidade se faça presente, 
insiste em permanecer na sociedade.  
 
Embora as mulheres estejam mais antenadas  e buscando validar seus direitos, é muito 
comum elas sofrerem com ideologias de um sistema patriarcalista, maquiado dentro de 
concepções que estereotipam  o papel social da mulher e logo, pré-estabelece o seu devido 
lugar , sendo a mesma criticada dentro da sociedade, e muitas vezes dentro de seu porto 
seguro ( a família), visto que os familiares são os que carregam arraigados consigo a maioria 
dos estereótipos ( contidos principalmente dentro das famílias de classe media baixa, onde o 
pai é provedor e a mãe a dona de casa).  
 
A educação vem mudando esse fato, pois juntamente com ela traz o conhecimento, que fazem 
as informações terem sentido, com isso, diversas mulheres têm quebrado tabus e buscado se 
escolarizar, em sua maioria visando uma melhor condição de vida para elas e seus filhos, e, 
desmistificando um estereótipo que se faz presente desde o período de colonização.   
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RESUMO 
 
O presente artigo resulta de uma pesquisa cujo objetivo é investigar e compreender a 
construção da identidade do aluno afrodescendente na educação no ensino público e das 
práticas educativas, tendo como objetivos específicos conhecer como tem ocorrido a 
implementação da Lei No 10.639/03 e identificar as propostas de ensino que contribuem com 
a construção da identidade do aluno/a afrodescendente a análise do processo do ensino e 
expectativas no avanço na educação. A metodologia adotada para o alcance dos objetivos 
propostos ancora-se na pesquisa qualitativa de estudo de caso com os procedimentos 
técnicos baseados em pesquisa bibliográfica, em entrevistas com profissionais e alunos da 
escola. Os gráficos identificaram que a construção da identidade do aluno afrodescendente 
se dá no convívio escolar e no resgate da história afro- brasileira. Ainda nos mostra que a 
implementação da Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003 contribui positivamente com a 
construção da identidade cultural do aluno afrodescendente no contexto escolar. 
Entendemos, a partir deste estudo que só teremos uma sociedade efetivamente democrática, 
quando as diferenças forem respeitadas, quando as etnias que compõem este país tiverem 
suas representações garantidas. Desse modo, conduz uma luta pelo respeito às suas 
diferenças e pela igualdade. 
 
Palavras-Chave: Desigualdade racial. Construção da identidade. Educação. 
 
ABSTRACT 
 
This article results from a study conducted to investigate and understand the construction of 
the identity of the Afro-descendant students in education in public education and educational 
practices with specific objectives known as has been the implementation of Law No. 10,639 / 
03 and identify proposals teaching that contribute to the construction of the identity of the 
student / a afrodescendant the analysis of the process of teaching and expectations in advance 
in education. The methodology used to achieve the proposed goals anchored in the case study 
of qualitative research with the technical procedures   
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based on literature research, interviews with professionals and school students. The graphics 
found that the construction of the identity of African descent student takes in school life and 
the rescue of Afro-Brazilian history. Also shows that the implementation of Law No. 10.639, of 
January 9, 2003 positively contributes to the construction of African descent cultural identity in 
the school context. We understand from this study that only have a truly democratic society, 
where differences are respected, where the ethnic groups that make up this country have their 
guaranteed representation. Thus, leads a struggle for respect for their differences and for 
equality. 
 
Keywords: racial inequality. Construction of identity. Public education. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Sabemos que a criança, por se sujeito histórico e cultural e produtor de cultura, assimila e 
transforma em seu mundo simbólico, todos os valores, as crenças e padrões de 
comportamento produzidos e reproduzidos através das relações sociais.   
 
A construção da identidade da pessoa afrodescendente é constituída por diversos fatores, 
que podem ser positivos ou negativos.  Segundo Ferreira e Camargo (2011), alguns processos 
aos qual a pessoa afrodescendente está submetida na construção de sua identidade na 
escola, são situações que reproduzem normas sociais dominantes e que tendem a manter a 
ordem socialmente instituída. Por este motivo, este trabalho visa compreender como é 
constituída a construção da identidade do/a aluno/a afrodescendente na educação dos anos 
finais do ensino fundamental. 
 
Ressalta-se buscando entender e analisar a construção da identidade do aluno 
afrodescendente na educação e além dessa introdução será apresentado o objetivo geral e 
os específicos que nortearam o presente estudo, bem como a metodologia que auxiliam a 
caracterizar a problemática de pesquisa. A seguir, faz-se-ar a discussão dos resultados a 
respeito do vivido nessa investigação, finalizando com as conclusões que foram construídas 
no decorrer dessa pesquisa.  
 
METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
Este estudo adotará a metodologia de estudo de caso, no qual serão utilizadas técnicas de 
recolha de dados, como entrevista semiestruturada, junto a um grupo de estudantes e 
profissionais de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental do município de Vitória, situado 
no Estado do Espírito Santo.  
 
A pesquisa ancora-se no estudo de caso qualitativo, pois segundo Granger (apud MINAYO, 
1982, p.246), “um verdadeiro modelo qualitativo descreve, compreende e explica, trabalhando 
exatamente nesta ordem”.  Já o estudo de caso, de acordo com Godoy (1995, p. 25): 
 

O estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma 
unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um 
ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular. [...] O 
propósito fundamental do estudo de caso (como tipo de pesquisa) é analisar 
intensivamente uma dada unidade social, [...] é preciso enfatizar as várias 
dimensões em que ele se apresenta, assim como o contexto em que se situa. 

 
Ao adotarmos o estudo de caso, utilizamos para o alcance dos objetivos pretendidos a 
pesquisa de campo.  De acordo com a definição de Gonsalves (2001, p.67), 
 

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a 
informação diretamente com a população pesquisada. Ela exige do 
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pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir 
ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de 
informações a serem documentadas [...]. 

 
Visando a preservação da identidade dos adolescentes pesquisados juntamente com os 
profissionais de educação envolvidos, este estudo preservará em anonimato a identidade da 
escola. 
 
Os sujeitos participantes da pesquisa foram: alunos da 8ª série e professores. Totalizaram 76 
pessoas entrevistadas: sendo: 32 professores e 44 alunos. E, a unidade escolar pesquisada 
situa-se em uma realidade de famílias carentes e um aglomerado urbano de classe de baixa 
renda da cidade de Vitória. O bairro escolhido possui duas escolas públicas do ensino 
fundamental. 
 
O assunto foi abordado com base em diálogo com os profissionais e alunos da escola, sendo 
consolidados e tendo os resultados no decorrer do artigo.  
 
Assim, adotamos como objetivo geral: Compreender como se processa a construção da 
identidade do/a aluno/a afrodescendente no ensino público. Objetivos específicos: Conhecer 
como tem ocorrido a implementação da Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003; Identificar as 
propostas de ensino que contribuem com a construção da identidade do aluno/a 
afrodescendente. 
 
Ressalta-se que na escola pesquisada há um número grande de alunos afrodescendentes, o 
que respalda a importância deste estudo. Para isso, fez-se necessário abordar as concepções 
legais sobre o direito à educação avaliar se esta oferta está de fato cumprindo com seus 
objetivos e identificar casos que a educação contribuiu ou não no processo de democracia 
social.  
 
IDENTIDADE CULTURAL E INTERAÇÃO SOCIAL 
 
Quando os mais diversos africanos, capturados de sua terra natal, desembarcaram no Brasil 
para trabalhar nos engenhos de produção de açúcar, nas lavouras de café trouxeram consigo 
seus costumes, línguas, valores e crenças.  
 
Assim, falar sobre a construção da identidade cultural e o papel da interação social, nos leva 
a refletir sobre a construção da identidade do sujeito afrodescendente, que tiveram seus 
antepassados marginalizados pelo peso do sistema escravocrata. E, esta não pode prescindir 
da discussão sobre a identidade como processo mais amplo.  
 
Segundo Gomes (2003a), esse processo possui dimensões pessoais e sociais que não 
podem ser separadas, pois estão interligadas e se constroem na vida social. A identidade 
afrodescendente é entendida, como uma construção social, histórica, cultural e plural. Implica 
a construção do olhar de um grupo étnico racial ou de sujeitos que pertencem a um mesmo 
grupo étnico racial sobre si mesmo, a partir da relação com o outro.  
 
Nesse sentido de acordo com este autor, pensar na articulação entre a educação, a cultura e 
a identidade afrodescendentes, segundo o referido autor, entrou em campos de processos 
densos, movediços e plurais, construídos pelos sujeitos sociais no decorrer da história, nas 
relações sociais e culturais. Processos que estão imersos na articulação entre o individual e 
o social, entre o passado e o presente, entre a memória e a história.  
 
Nesse percurso, este grupo de sujeitos depara-se, na escola, com diferentes olhares sobre o 
seu pertencimento racial, sobre a sua cultura, sua história, seu corpo e sua estética. 
Compreender a complexidade na qual a construção da identidade afrodescendente está 
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inserida, sobretudo quando levamos em consideração a corporeidade e a estética, é uma das 
tarefas e desafios colocados para os educadores (GOMES, 2003a). 
 
Assim, Santos e Souza (s.d) lembra que a identidade é construída no interior de contextos 
sociais que determinam à posição dos agentes, orientando as suas representações e 
escolhas. O processo de reconstrução da identidade seja realizado de forma eficiente urge 
que uma atenção especial seja dada não apenas ao aluno, mas também as formas de 
reconhecimento racial de seus alunos por parte dos professores. 
 
Segundo Ferreira (2008), os conceitos de racismo preconceito e discriminação, estabelecia-
se um divisor étnico que se enraizou nos sistemas escolares. Assim afirma Gomes (2003b), 
que os afrodescendentes devem ser inclusos no ensino e na prática no contexto escolar, a 
identidade afrodescendente é uma construção pessoal e social de forma diversa. Uma 
igualdade para todos na diversidade, baseada no reconhecimento e no respeito ás diferenças, 
que todos tenham acesso a esses direitos.  
 
Gomes (2008) afirma que o caminho seria reassumir a negritude pelo resgate das técnicas e 
artes relacionadas com o corpo a partir do repertório das artes corporais africanas, não apenas 
no sentido de uma continuidade, mas também no sentido de uma operação de decodificação/ 
recodificação e reinterpretação no universo da diáspora africana. O cabelo é analisado, não 
apenas como parte do corpo individual e biológico, mas, como corpo social e linguagem; como 
veiculo de expressão e símbolo de resistência cultural.  
 
É nessa direção que interpreta a ação e as atividades desenvolvidas nos salões étnicos, a 
partir da manipulação do cabelo crespo baseando-se sobre os penteados de origem étnicos 
africanos recriados e reinterpretados, como formas de expressão estética e identitária 
afrodescendentes. Qualquer processo identitário é conflitivo na medida em que ele serve para 
me afirmar como “eu” diante de um “outro”. A forma como esse “eu” se constrói está 
intimamente relacionada com a maneira como é visto e nomeado pelo “outro”. O cabelo do 
afrodescendente, visto como “ruim”, é expressão do racismo e da desigualdade racial que 
recai sobre esse sujeito. Ver o cabelo do afrodescendente como “ruim” e do branco como 
“bom”, expressa um conflito (GOMES, 2008). 
 
Nota-se que o processo da construção da identidade do aluno afrodescendente está sendo 
valorizada, e trás consigo dentro de sala de aula a sua própria imagem. Constrói-se no 
desenvolvimento da interação social.  
 
A identidade é contribuída historicamente em meio a uma série de mediações que diferem de 
cultura para cultura. (GOMES, 2008). A mesma autora diz que a identidade afrodescendente 
é uma construção pessoal e social, ações afirmativas como forte expiração e conquistas do 
movimento pelo os direitos civis (GOMES, 2011). Segundo Gomes e Silva (2006), o 
conhecimento com o pensamento correto na memória é tomado como uma atividade pessoal 
e defendida como recuperar para o pensamento, experiências passadas ou fatos previamente 
aprendidos, ou a soma total daquilo de que alguém se lembra, por outro lado, a memória 
cultural é essencialmente um produto individual.  Conforme Gonçalves e Silva (2004), o 
racismo buscava destruir todos os traços de africanidade. Acreditavam que se pode ser 
africano sem ser afrodescendente, raça e cultura eram duas entidades separadas. Para ser 
africano, era preciso inicialmente está aberta para incorporar sua cultura e ser aceito em seu 
mundo. 
 
Neste aspecto pretende-se que o trabalho com a percepção das diferentes identidades dentro 
do contexto escolar seja levantado e discutido nos cursos de formação de professores, de 
modo a contribuir com a afirmação da identidade de todos, além de contribuir na construção 
da identidade do aluno afrodescendente. 
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CONTRIBUIÇÕES DE AÇÕES DO/NO COTIDIANO ESCOLAR  
 
Entende-se que o lugar do currículo escolar é um espaço de reconhecimento e no caso da 
história dos sujeitos afrodescendentes, um espaço de afirmação. Assim a Lei 10.639/03, que 
obriga o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e 
privadas. 
 
Podemos considerar que cada criança aprende de uma forma diferente. É importante que 
sejam propostas com a intenção de aumentar seu envolvimento afetivo e social. Conforme 
Alcudia (2002), a educação é entendida como capacitação para o exercício da liberdade e da 
autonomia, no processo educativo, esse olhar implica respeito para com o sujeito, é um fator 
decisivo na determinação da individualidade e na causa de peculiaridades que nos 
assemelham a uns e que nos diferenciam de outros.  
 
Segundo Cavaleiro (2001), a problemática das desigualdades entre alunos afrodescendentes 
e brancos no sistema escolar, conceitua-se o preconceito, a discriminação racial e o racismo. 
Nos dias atuais, o racismo tem se manifestado de maneira muito evidente, quando se tenta 
negar a humanidade das pessoas afrodescendente, comparando as por meio de seus 
atributos físicos. O indivíduo se identifica reconhecendo seu próprio corpo, na construção da 
sua identidade. Na escola pública de primeiro grau é possível verificar a existência de um 
ritual pedagógico excludente, a marginalização escolar de crianças e jovens negras, a 
pedagogia do silêncio.  
 
Como afirma Lima (1997) o conhecimento do cotidiano das nossas escolas e repressoras das 
manifestações individuais da liberdade e da criatividade dos alunos. Nas séries iniciais que 
mais se fazem sentir as consequências dessa postura, quando a criança travada em sua 
espontaneidade, ameaçada pelo fantasma do medo de errar e de não ser aceito, de si mesmo 
o sentido de alta desvalorização e de inferioridade. 
 
Segundo este autor, o afrodescendente é estereotipado como feio, mau, sem razão, instintivo 
e sem moral, de uma forma violenta e abrangente, pelos aparelhos de reprodução ideológica. 
A inculcação de uma imagem negativa do afrodescendente e de uma imagem positiva do 
branco tende a fazer com que aquele se rejeite não se estime e procure aproximar-se em tudo 
e dos valores tidos como bons e perfeitos. A afirmação da identidade afrodescendente conduz 
a uma luta pelo respeito as suas diferenças e pela possibilidade de uma efetiva integração 
social e pela igualdade.  
 
Por este motivo, de acordo com Domingues (2007), a necessidade de revisão dos conteúdos 
preconceituosos dos livros didáticos.  
 
Sabe-se que o racismo tem-se ganhado espaço através da sua perpetuação no imaginário 
social, por isso é afirmativo que os profissionais da educação assumam uma postura 
defensora da diversidade humana, possibilitando assim, o sucesso escolar de todos e todas 
das mais diversas cores.  
 
Neste caminho, Abramowicz e Silvério (2005), lembra que a instituição que em tese deveria 
educar respeitando particularidades e de forma a contribuir para uma sociedade mais justa, 
termina por ensinar a dissimulação, a obrigação de rejeitar em si mesmos tudo o que os 
diferencia da maioria. Quem se reconhece negro, batalha para serem respeitados, tendo a 
riqueza e a diversidade de nossa história e de nossa cultura reconhecidas e valorizadas. Os 
autores ainda comentam sobre a consciência negra, que se envolve na comunidade 
afrodescendente com um renovado orgulho de si próprio, de seus valores, de sua religião, de 
suas perspectivas de vida. Não se trata de somar, mas de estarem juntas em pé de igualdade. 
Empurrar a criança para a socialização é dar-lhe o formato de cidadão, o direito de viver. A 
diferença é a qualidade do que é diferente o que distingue uma coisa de outra, a falta de 
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igualdade ou de semelhança.  
 
Sem diversidade não há multiculturalismo. O estado deve criar instrumentos legais 
assegurando ao afrodescendente o seu desenvolvimento intelectual, profissional e financeiro. 
É possível perceber que a criança afrodescendente, apesar de constituir a maioria do alunado 
da rede pública, ao ingressar na escola, vê-se envolta por uma gama de apelidos que 
depreciam sua origem, além de uma forte pressão para a negação da identidade 
afrodescendente. Para o aluno afrodescendente, informações sobre suas características 
físicas são de extrema importância, pois lhe permite conhecer suas origens, contribuindo 
positivamente para a construção de sua identidade e reforça de sua autoestima (LIMA, 
1998a). 
 
O movimento negro e outras entidades no racismo no Brasil é presente e talvez não seja tão 
sutil como se imagina. Os afrodescendentes estão em um processo de exclusão da 
sociedade, da economia e do sistema educacional. Alertando para a importância do processo 
de influência da cultura branca sobre a negra, onde afrodescendente seriam aceitos e 
renderiam a culturas mais desenvolvidas. O mesmo autor diz que a identidade étnica de uma 
criança irá se constituir em uma sociedade racista e discriminatória. As relações do individuo 
afrodescendente irão se construir a partir do seu corpo afrodescendente num mundo branco. 
A escola pública, por ser maioria frequentada por alunos afrodescendente de baixa renda, 
não pode deixar de resgatar, através do trabalho do corpo e outra linguagens artísticas. O 
aluno já vem para a escola com um potencial criativo, sua função é trabalhá-lo (LIMA, 1998b).  
 
O autor ainda afirma que, a contribuição dos afrodescendentes à construção do processo 
democrático brasileiro é efetivamente um patrimônio não só deles, mas de todos os que 
teimam em querer transformar nossa sociedade num espaço igualitário. O objetivo é através 
de um trabalho qualitativo, na autoestima e possibilidade de conhecer uma cultura que devem 
ser respeitadas nas suas individualidades e integridade. Comunidade e escolas devem 
trabalhar juntas por uma educação que contemple as populações afrodescendentes (LIMA, 
1999a). 
 
Negar a multiplicidade étnica e cultural brasileira é desconsiderar a própria realidade, impondo 
modelos que não correspondem ao que realmente somos enquanto identidade. A escola 
ainda continua presa aos estereótipos que foram assimilados em torno dos afrodescendentes. 
O silêncio que envolve essa temática nas diversas instituições sociais favorece para que as 
diferenças sejam entendidas como desigualdade e o afrodescendente como sinônimo de 
desigual e inferior. A escola precisa se organizar para demonstrar a todos a importância da 
pluralidade racial não pode ser posto de lado. É preciso combatê-lo e necessariamente que 
todos digam não ao racismo e que juntas promovam o respeito e falar sobre as diferenças 
sem medo e sem preconceito. A educação é um direito de todos e contraditório o espaço 
escolar não estar preparado, essencialmente em um país de maioria afro brasileira. A 
igualdade só pode ser atingida se mantidas e respeitadas às diferenças, pois a cidadania de 
alguns não pode ser construída sobre a exclusão de muitos. (LIMA, 1999b). 
 
Segundo Munanga (2004), o Brasil se encontra desigual, a escola pública não pode ser 
resolvida por meio das políticas universalistas. Neves (2012), diz que a obrigatoriedade de 
inclusão de história da cultura afro-brasileira e africana nos currículos da educação básica 
definida pela lei nº 10.639/03, trouxe outro grande desafio aos professores da escola básica 
de todo país.  A escola satisfeita é o que viaja naquelas idealizações criadas pelas gerações 
anteriores. Ninguém confunde uma menina preta com outra branca ou amarela. O conjunto 
de características que os tornam diferentes é bastante amplo, mas nossa tendência é fixar a 
atenção nos traços visíveis. Pretos, brancos e amarelos têm costumes diferentes, professam 
crenças diferentes, se relacionam de maneiras diferentes com a natureza e entre si. O xis do 
problema é que a cor é uma barreira a mais na fuga da pobreza, a única diferença entre um 
branco pobre e um preto pobre é que o primeiro não é preto, e tende a tirar partido disso no 
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mercado de trabalho, nas relações pessoais, nas disputas de prestígios. Tratar do 
afrodescendente em sala de aula tem por objetivo expor, deixar transparentes aspectos e 
alternativas recalcados da civilização brasileira. O olhar negro é uma maneira de ver o 
brasileiro que somos e deveremos ser. Não adianta, olhar pela metade, mas o corpo inteiro: 
sua arte, ideias, sua contribuição no passado e atualidade, sua sociabilidade, cultos e culturas 
(SANTOS, 1990). 
 
Conforme Santos (2007), a raça não existe cientificamente, ela existe socialmente. E é só 
neste sentido socialmente, que podemos dizer que há raças. Os estereótipos sobre o 
afrodescendente podem se construir em uma variável e importante para explicar o fracasso 
escolar das crianças afrodescendentes na escola. O papel do professor é determinante no 
processo de reapropriação e reinvenção do conhecimento. Estigmatizar o afrodescendente 
em papéis subalternos é ocultar sua capacidade técnica. Reconhecer o passado histórico e a 
cultura dos diversos povos é um passo importante para o acolhimento das diferenças, no 
sentido de permitir uma participação ativa na nação onde estão situados (SILVA, 2001). 
 
Segundo Soares e Alves (2003), a escola continua sendo um produto social desigualmente 
distribuído. O impacto da posição da proficiência dos alunos brancos é bem maior do que para 
os alunos afrodescendentes. É possível identificar o desenvolvimento do aluno 
afrodescendente em suas influências no processo da cultura brasileira. O ambiente escolar 
deve discutir assuntos que quebram o preconceito e o racismo. A construção da identidade 
se constrói a partir das relações com os outros. O olhar afrodescendente sobre o ambiente é 
uma visão que inclui outros seres como partes integrantes de sua totalidade. O resgate da 
cultura e da história africana pretende recuperar os princípios e valores da cultura, não a 
exclusão, mas a inclusão.  
 
A LEGISLAÇÃO QUE AMPARA O ENSINO DA HISTÓRIA AFRO DESCEDENDENTES 
DENTRO DOS CONTEÚDOS ESCOLARES 
 
A obrigatoriedade de inclusão de história da cultura afro-brasileira e africana nos currículos 
da educação básica definida pela lei nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003, trouxe outro grande 
desafio aos professores da escola básica de todo país. Segundo o documento,  
 

Artigo 26-A:  
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
[...] 
Artigo 79-B:  
O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’." 

 
A educação é um direito subjetivo de todo o ser humano, conforme a Carta Magna - 
Constituição Federal de 1988 estabelece em seu capítulo I os direitos e deveres individuais e 
coletivos. Assim, reafirma que, 
 

Artigo 05: 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, [...].  

 
Os conteúdos trabalhados em sala sendo garantida pela constituição no capítulo III, seção I 
no artigo 210 que diz “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais”. Também o estado garantirá o acesso aos direitos e valorização das 
culturas no capitulo III, seção II no artigo 215 que diz “O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais.” 
 
Segundo a Constituição Federal de 1988: 
 

Art. 205: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas [...]. 

 
A educação é dever do estado e da família e quaisquer cidadãos têm direito ao acesso 
garantido por lei.  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) 
estabeleceu no título III a do Direito à Educação e do Dever de Educar.  
 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996: 
 

Art. 5o  O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. 

 
O direito ao respeito e a dignidade no desenvolvimento no processo de construção de sujeitos 
íntegros defendidas pela lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estabeleceu no título II, capitulo 
II no artigo 15 que diz que “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 
direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. 
 
Segundo a Lei Nº 8.069 de 1990: 
 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

 
Desta forma, optando por uma investigação com abordagem de técnicas de recolha de dados 
a observação e entrevista. Os caminhos percorridos até a obtenção dos resultados dos alunos 
e profissionais, bem como os instrumentos utilizados na produção das perguntas. As 
características de nossa pesquisa, com a realização de entrevistas com alunos das 8ª séries 
e de profissionais da escola mantida pelo município de Vitória/ES, para observamos o que 
eles têm a nos dizer sobre a escola, da construção da identidade dos alunos 
afrodescendentes, bem como os procedimentos de questionários, colocam-na no conjunto 
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das pesquisas desenvolvidas no campo de investigação. Essas questões são relativas à 
escola e não pretendem responder a uma questão específica e sim a um objetivo amplo que 
se refere à construção da identidade afrodescendente do aluno/a na educação.  
 
Conforme os gráficos abaixo podem notar o que foi perguntado aos alunos e profissionais e 
suas respectivas respostas. 
 
Questionário aos alunos 
 

GRÁFICO 1 

                                                                                  

 
 
Fonte: do autor                                                    

 
Diante do gráfico 1, nota-se que nem todos os alunos entrevistados foram contemplados com 
estudo da história.  História e Cultura Afro-Brasileira, conforme determinado pela legislação 
de nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003.  
 

GRÁFICO 2 

 

 
 
Fonte: do autor                                                    

 
O gráfico 2, diz que todos os alunos entrevistados afirmam que a escola trabalha com respeito 
à diversidade e de forma ampla no âmbito cultural para os estudantes.  
 
Questionário direcionado aos alunos e aos profissionais da unidade de ensino 
 

 
 
 
 
 
 

75%

25%

0%

- Em seus estudos foi contemplada a história afro-
brasileira dentro dessa instituição de ensino?

SIM

NÃO

NÃO SEI

100%

0% 0%

- A escola trabalha de forma ampla o respeito à 
diversidade? 

SIM

NÃO

NÃO SEI
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GRÁFICO 3 

 

 
 
Fonte: do autor                                                    

 
Os dados apontam que a maioria dos entrevistados já vivenciou ou presenciaram alguma 
situação de preconceito racial nessa escola. Portanto como o gráfico 2 nos diz que todos os 
entrevistados, de forma unanime, afirmam que a escola trabalha o respeito à diversidade. 
Contudo, os dados do gráfico 3 apontam que mesmo sendo trabalhado o respeito a 
diversidade, isso não garante a inexistência atitudes de  preconceitos dentro do ambiente 
escolar conforme. 
 

GRÁFICO 4 
 

 
 
Fonte: do autor                                                    

 
Foi observado que a maioria dos entrevistados se considera de cor parda. Diante do gráfico 
4, pode-se notar que os entrevistados são de cultura diversificados. Podemos notar que 
existem mais afrodescendentes na escola que brancos e, contudo ainda vivenciam ou 
presenciam situações de preconceitos dentro do ambiente escolar. 
 
Questionário aos profissionais 
 

 
 
 
 
 
 

63%

34%

3%

- Você já vivenciou ou presenciou alguma situação 

de preconceito racial nessa escola? 

SIM

NÃO

NÃO SEI

8%

25%

28%

38%

1%

- Qual a sua cor de pele ? 

Amarela

Branca

Preta

Parda

Outros
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GRÁFICO 5 
 

 
 
Fonte: do autor 

 
Diante do gráfico 5 nota-se que todos os profissionais, entrevistados, trabalham em sala de 
aula a cultura e a história afro- brasileira, estando em conforme com a legislação de Nº 10.639 
de 09 de janeiro de 2003.  
 
Ressaltamos que este dados nos remete aos dados coletados no gráfico 1, assim, nota-se 
uma contradição entre docente e discente. Pois dos 25% dos alunos entrevistados disseram 
que não está sendo trabalhada essa temática em sala de aula e os professores apontam que 
estes conteúdos são trabalhados. 
 

GRÁFICO 6 
 

 
 
Fonte: do autor                                                    

 
O gráfico 6, diz que a maioria dos profissionais afirmam que há respeito à cultura do outro 
nesta instituição. Portanto, conforme a análise de outros gráficos existe discriminação ainda 
na escola. E a mesma deve quebrar esses princípios de preconceitos e valorizar a cultura do 
aluno afrodescendente. 
 

 
 
 
 

100%

0%0%

- É estudado a cultura, a história afro-brasileira e
africana nos currículos da educação básica dentro
de sala de aula ou em projetos?

SIM

NÃO

NÃO SEI

89%

11%

0%

A escola é um dos principais meios de socialização.
Nesse ambiente há respeito a cultura do outro?

SIM

NÃO

NÃO SEI
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GRÁFICO 7 
 

 
 
Fonte: do autor          
 

Como nos mostra o gráfico 7, os entrevistados, alunos e professores afirmam que há ações 
que contribuem de forma positiva com a construção da identidade afrodescendentes na 
escola. Observamos que existe o resgate da cultura do afrodescendente, mas o processo de 
discriminação ainda está na escola, conforme aponta dados dos gráficos anteriores.  
 

GRÁFICO 08 

 
 
Fonte: do autor                                      

 
Nota-se que os dados do gráfico 8, a maioria dos entrevistados afirmam que é trabalhado o 
desenvolvimento do respeito e da diversidade cultural.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

89%

11%

0%

Você nota ações que contribuem positivamente com a 
construção da identidade afrodescendente dentro dessa 

escola?  

SIM

NÃO

NÃO SEI

89%

11%

0%

- É trabalhado nesta instituição o desenvolvimento do
respeito á diversidade cultural e a colaboração tanto
da comunidade escolar e familiar?

SIM

NÃO

NÃO SEI
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GRÁFICO 9 
 

 
 
Fonte: do autor              

 
De acordo com o gráfico 9, os entrevistados afirmam que a escola trabalha o respeito à 
diversidade de forma ampla no âmbito cultural para os estudantes.  
 
CONCLUSÃO 
 
Diante dos objetivos pretendidos, os dados demonstraram a importância do ensino da 
história e a cultura dos afrodescendentes nos conteúdos em sala de aula conforme a 
Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Notou-se que os alunos chegam à escola com 
potencial, independente do meio em que vive. Assim, é papel da escola trabalhá-lo e contribuir 
para a construção de novas relações e reconhecer uma identidade. É dentro da relação que 
percebemos a importância do currículo escolar como um componente indissociável da história 
de vida dos indivíduos afrodescendentes na educação básica em concepções democráticas, 
que possa estudar a construção da identidade desde público especifica no processo de 
identificação do sujeito.  
 
Os gráficos identificaram que a construção da identidade do aluno afrodescendente se dá no 
convívio escolar e no resgate da história afro- brasileira. Ainda nos mostra que a 
implementação da Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003 contribui positivamente com 
construção da identidade cultural afrodescendente no contexto escolar. 
 
Entendemos, a partir deste estudo que só teremos uma sociedade efetivamente democrática, 
quando as diferenças forem respeitadas, quando as etnias que compõem este país tiverem 
suas representações garantidas. É dentro da relação: escola, currículo escolar e currículo vital 
que percebemos a importância do currículo escolar como um componente indissociável da 
história de vida dos indivíduos. Contudo, devemos lutar contra o racismo e a discriminação 
racial, para uma afirmação da identidade afrodescendente. Desse modo, conduz uma luta 
pelo respeito às suas diferenças e pela igualdade. 
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A EDUCAÇÃO EM ESPAÇO NÃO FORMAL: SISTEMA PRISIONAL, UMA PROPOSTA 
DE ENSINO 

EDUCATION IN NON FORMAL SPACE: PRISON SYSTEM, AN EDUCATION PROPOSAL 
 

Aurinete Da Penha Zagoto24 
Silvana Aparecida Zagoto25 

Angela do Nascimento Paranha de Oliveira26 
 
Resumo 
 
O trabalho apresenta uma discussão sobre o olhar da educação prisional em relação à 
realidade da educação regular. Apoiada em breve revisão bibliográfica e pesquisa de campo. 
Onde estivemos entrevistando a pedagoga da instituição escolar, e em seguida visitando o 
presídio e as dependências onde funciona a escola. Têm-se como sujeitos da pesquisa, a 
pedagoga e os alunos internos. O objetivo desta pesquisa foi destacar a realidade dos alunos 
internos na educação, seus direitos à educação e educação formal em espaços não 
escolares. Para isso, buscou-se dar uma definição de educação prisional, direito à educação 
e educação não formal e espaços não escolares; conhecendo de forma geral a realidade do 
interno e como são feitos os trabalhos do pedagogo e dos professores, da mesma forma 
identificando quais recursos são destinados à educação nos presídios, e algumas dificuldades 
que se apresentam. Diante dos objetivos pretendidos, conclui-se que são muitos os desafios 
enfrentados, porém a escola busca propiciar o que os alunos internos anseiam que é a 
oportunidade de ressocialização. 
 
Palavras-chave: Direito à educação. Espaço não Escolar. Sistema Prisional.  
 
Abstract 
 
The paper presents a discussion on the look of prison education in relation to the reality of 
regular education. Supported by brief literature review and field research. Where were 
interviewing the pedagogue of tre school, and then visiting the prison and dependencies where 
the school operates. It has been as research subjects, the pedagogue and domestico students. 
The objetive of this research was to highlight the reality of domestic students in education, their 
rights to education and formal education in non-school spaces. For this, we tried to give a 
definition of prison education, the right to non-formal education and education and non-school 
spaces, knowing generally the reality of the internal and how the work ufa the teacher and 
teachers are made, as identifying which resources are allocated to education in prisons, and 
some difficulties that arise. Before the intended objectives, it is concluded that there are many 
challenges faced, but the search school provide what boarders crave is the rehabilitation 
opportunity. 
 
Key Words: Right to education. Space does not School. Prison system. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo” 
 
Nelson Mandela 
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Este trabalho tem o objetivo de destacar o direito à educação dos detentos. Trata da educação 
formal dentro dos presídios. Neste propósito buscou-se fazer uma análise crítica da forma 
pela qual se tem feito a educação dentro dos presídios, os métodos que o professor e o 
pedagogo utilizam em seu trabalho e algumas dificuldades que eles enfrentam. Elaborar um 
relato da atividade desenvolvida e a partir desse relato, analisar as práticas direcionadas à 
educação. 
 
Muitos indivíduos que entram no crime chegam ao sistema prisional sem terem iniciado ou 
concluído os estudos. A pobreza, a violência e a exclusão social são algumas das situações 
que infelizmente influenciam diretamente nos desempenhos educacionais. Nesse sentido:  
 

A educação é um dos requisitos fundamentais para que os indivíduos tenham 
acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. Ela é um 
direito de todo ser humano (...). O direito à educação é, sobretudo, o direito 
de aprender (CADOTTI, 2005, p. 1). 

 
Por meio de uma revisão bibliográfica e uma pesquisa de campo buscamos compreender o 
ensino dentro das penitenciárias, atentando para as leis que garantem tais recursos. 
 
METODOLOGIA 
 
Esta pesquisa partiu da idéia de conhecer a educação fora de um espaço regular. Tratando-
se de uma educação formal dentro dos presídios, neste propósito, busca-se fazer uma análise 
crítica da forma pela qual se tem feito a educação dentro dos presídios e os métodos que o 
pedagogo e os professores utilizam em seus respectivos trabalhos, e algumas dificuldades 
que eles enfrentam.  
 
Buscar-se-á, compreender e descrever o papel dos docentes, destacando as formas de 
ensino aprendizagem, e o discente como sujeito ativo no processo educacional prisional. Além 
de elaborar um relato da atividade desenvolvida e a partir desse relato, analisar as práticas 
direcionadas à educação.  
 
Os sujeitos deste estudo são: uma pedagoga, uma professora de matemática e os alunos 
internos. 
 
Este estudo se utilizou de pesquisa qualitativa, com entrevista através de formulário, por se 
tratar de uma pesquisa de campo buscamos compreender o ensino dentro das penitenciárias 
e suas dificuldades, e dos alunos apenados, atentando para as leis que garantem tais 
recursos. Construindo assim, uma visão crítica de um assunto tão pouco discutido. 
 
Como diz Freire (1995, p.96), “[...] a melhor afirmação para definir o alcance da prática 
educativa em face dos limites a que se submete é a seguinte: não podendo tudo, a prática 
educativa pode alguma coisa”.  
 
Trata-se de uma pesquisa que se configura em um estudo de caso, foi desenvolvida em três 
momentos: 
 

 No primeiro momento este estudo teve enfoque teórico onde foram consultados alguns 
autores que certamente auxiliaram na compreensão do contexto educacional prisional. 

 No segundo momento estivemos entrevistando a pedagoga “Regina”27 do Complexo 

                                                           
27Os nomes adotados neste estudo são fictícios, por buscar a preservação da identidade dos sujeitos 

participantes da pesquisa. 
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Prisional em visita ao seu local de trabalho. 

 No terceiro e último momento estivemos visitando o presídio, para a coleta de dados 
através de observação sistemática/não participante às salas de aula, para recolhermos e 
registrarmos informações dos fatos sob determinados aspectos da realidade dos alunos 
internos, com conversas informais. 
 
Assim, a pesquisa tem como objetivos norteadores: 
 
Objetivo Geral: 
 Destacar o direito à educação dos detentos. 
 
Objetivos Específicos: 
- Apresentar a reeducação como forma de reinserção e ressocialização do aluno interno; 
- Conhecer o processo de ensino e aprendizagem dentro do presídio; 
- Identificar os problemas enfrentados pelos docentes. 
 
CONHECENDO UM POUCO DA LEGISLAÇÃO 
 
De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, os objetivos da educação prisional 
estão descritos assim: 
 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 
Lei de Execuções Penais – Lei 7.210/1984 
 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 

sociedade. 
 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
 
Art. 11. A assistência será: 
 
I - material; 
II - à saúde; 
III - jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
Legislação 
 
Art. 17 a 21. Tratam da assistência educacional no sistema prisional, inclui a 
instrução escolar e a formação profissional. 
 
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da 
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pena. (Redação dada pela Le nº 12.433, de 2011. 

 
A respeito da importância do ensino prisional, segundo Lopes (2013, apud Marcão, 2011, 
p.01): 
 

A melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais 
favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a de 

dedicação rotineira deste ao aprimoramento de sua cultura por meio do 
estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando 
deforma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras 
vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e 
no futuro do preso, vale dizer, durante o período de encarceramento e no 
momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito. Tanto 
quanto possível, em razão de seus inegáveis benefícios, o aprimoramento 
cultural por meio do estudo deve constituir um objetivo a ser alcançado na 
execução penal [...]. 
 

DIREITO À EDUCAÇÃO 
 
O direito à educação escolar é um desses espaços que não perderam e nem perderão sua 
atualidade. 
 
De acordo com CURY (2002), o direito à educação parte do reconhecimento de que o saber 
sistemático é mais do que uma importante herança cultural.  
 
Como parte da herança cultural, o cidadão torna-se capaz de se apossar de padrões 
cognitivos e formativos pelos quais tem maiores possibilidades de participar dos destinos de 
sua sociedade e colaborar na sua transformação.  
 
O acesso à educação é também um meio de abertura que dá ao indivíduo uma chave de 
autoconstrução e de se reconhecer como capaz de opções. O direito à educação, nesta 
medida, é uma oportunidade de crescimento cidadão, um caminho de opções diferenciadas e 
uma chave de crescente estima de si. 
 
E como os atores sociais sabem da importância que o saber tem na sociedade em que vivem 
o direito à educação passa a ser politicamente exigido como uma arma não violenta de 
reivindicação e de participação política. 
 
CURY (2002) apresenta que a educação como direito e sua efetivação em práticas sociais se 
convertem em instrumento de redução das desigualdades e das discriminações e possibilitam 
uma aproximação pacífica entre os povos de todo o mundo. 
 
Quanto mais processos se dão, mais se multiplicam mais se expandem e se socializam. A 
educação, com isto, sinaliza a possibilidade de uma sociedade mais igual e humana. 
 
Neste sentido, CURY (2002), afirma que o direito público subjetivo está amparado tanto pelo 
princípio que ele o é, assim por seu caráter de base e por sua orientação finalística, quanto 
por uma Sanção explícita quando de sua negação para o indivíduo-cidadão. Para esses oito 
anos obrigatórios não há discriminação de idade. Qualquer jovem, adulto ou idoso tem este 
direito e pode exigi-lo a qualquer momento perante as autoridades competentes. 
 
EXCLUSÃO SOCIAL 
 
Martine Xiberras (1993) afirma que a exclusão social é resultado da dificuldade de integração 
ou de inserção.  
 



82 

 

__________________________________________________________________________________ 
Rev. Cosmos Acadêmico  (ISSN 2595-0304), vol. 2, n.2, Ago./Dez. de 2017 

Ainda segundo a autora, existem normas ou níveis a atingir os quais muitos indivíduos não 
conseguem alcançar. É precisamente esse insucesso que constitui o processo de exclusão 
(XIBERRAS, 1993).  
 
Para definir o conceito de exclusão é preciso determinar o espaço de referência que provoca 
a rejeição e as formas pelas quais esta exclusão se produz; assim,  
 

[...] as formas mais visíveis, ou mais chocantes, do processo de exclusão 
residem na rejeição para fora das representações normalizantes da 
sociedade moderna avançada. (XIBERRAS, 1993, p. 28). 

 
Muitas pessoas são vítimas desse modelo normativo, e sentem uma diferença que pode ser 
reivindicada (ex. terrorismo), suportada, (ex. deficiência física ou psicológica) ou injustamente 
imposta (ex. gueto). Esta diferença é construída as voltas de valores que podem ser religiosos, 
políticos ou oficiais, como o direito à escola (insucesso escolar). As pessoas que não 
conseguem seguir estes valores são excluídas, quer por si só, quer pelos outros.  
 
Segundo XIBERRAS (1993), o insucesso numa determinada esfera social não conduz, 
propriamente, à exclusão social, mas a acumulação de insucessos ou de deficiências causa, 
certamente, a exclusão social.  
 
A pessoa sofre de exclusão social quando não é beneficiada de um conjunto de direitos e 
deveres que confere as pessoas o estatuto de cidadãos.  
 
A exclusão social existe, porque a sociedade não oferece a todos a possibilidade de benefício 
de todos os direitos, nem de cumprir alguns deveres. Essas pessoas são pessoas 
desfavorecidas e que perdem o estatuto de cidadania plena, isto é, são impedidas de 
participar nos padrões de vida socialmente aceitos. 
 
Tendo em conta, a exclusão escolar, (XIBERRAS, 1993, p 29) afirma que: 
 

[...] na esfera da educação nacional existe uma definição rigorosa do nível 
escolar que se deve atingir para seguir o itinerário isento de faltas de 
normalidade. Em cada etapa se o nível referido não é atingido e sobre tudo 
nos casos de insucesso repetido, o mau êxito escolar conduz a fileiras 
fechadas, a classes especiais, às primeiras categorias de exclusão da 
escolarização normal. 

 
Os alunos que têm êxito negativo na escola sentem-se rejeitados, sentem que a escola não 
é o seu lugar. Todas estas são formas de exclusão, que podem levar, mais tarde, ao abandono 
escolar. Como podemos ver neste caso não se trata de exclusão física, mas sim psicológica. 
Nesse sentido, 
 

“O insucesso escolar nem sempre conduz à rejeição social. No entanto, as 
diferentes categorias de excluídos, repertoriadas tem, majoritariamente, 
começado o seu itinerário social por rejeição da escola”. (XIBERRAS, 1993, 
p 30-31). 

 
EDUCAÇÃO PRISIONAL 
 
Foi na sociedade cristã que surgiu a prisão como forma de sanção. Era aplicada em caráter 
temporário, perpétua e solitária. A prisão canônica surgiu com o sistema da solidão e do 
silêncio. Com finalidade a reintegração moral.  
 
A educação deveria ser um direito de todos de acordo com a Constituição Federal. E que a 
educação prisional fosse aplicada com a mesma qualidade que é aplicada na sociedade 
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formal.  
 
Cabe ao Estado educar e exercer a cidadania, que tem deveres e direitos a contribuir com 
esta educação. A educação carcerária é entendida pela evidência do fato dos objetivos da 
prisão ser contraditórios por natureza, a educação assume muitas das vezes um papel de 
controle dos sujeitos nas normas internas. 
 
Segundo LOPES (2013, apud PORTUGUÊS, 2001, p.372) 
 

A contradição entre a educação e a reabilitação penitenciária incide 
preponderantemente nesse aspecto. A primeira almeja a formação dos 
sujeitos, a ampliação de sua leitura de mundo, o despertar da criatividade e 
da participação para a construção de conhecimento, a transformação e a 
superação de sua condição. Já a segunda, atribui a absoluta primazia na 
anulação da pessoa, na sua modificação enquanto sujeito, aceitando sua 
situação e condição como imutáveis ou, ao menos, cujas possibilidades para 
modificá-las estão fora de seu alcance. 

 
A educação tem um papel fortemente ideológico na estrutura do sistema carcerário, sendo 
pensada por muitos indivíduos como capazes de proporcionar a reinserção social dos jovens 
e adultos no sentido da individualidade e da liberdade. 
 
Segundo Foucault (2008), a prisão tem o objetivo de tornar os corpos dóceis e úteis; a 
instituição passa a ser uma forma de punir delinquentes, mas com o papel de recuperá-los 
para o convívio social. O condenado passa a sofrer a privação da liberdade e a sentir os 
efeitos de uma instituição repleta de regras e aprende a conviver em um ambiente 
completamente adverso a que está acostumado. 
 
Goffman (1992, p. 22), as instituições totais são que atuam na transformação de pessoas, 
assim, cada sujeito é um experimento sobre o que se pode fazer ao “eu” o que se espera de 
tal situação é fazer com que os sentenciados possam adequar-se a instituição fazendo com 
que os mesmos estejam sempre se lembrando das causas que os levaram a tal condição. 
 
Nesse sentido, “[...] o verdadeiro suplício tem por função fazer brilhar a verdade [...] Um 
suplício bem sucedido justifica, na medida em que publica a verdade do crime [...]” 
(FOUCAULT, 1987, p. 39). 
 
Ao frequentar a escola no presídio, os detentos têm a possibilidade de sair do pavilhão, 
encontrar outros detentos que habitam outros pavilhões, ter acesso às informações e 
participarem de atividade de cunho sócio educativo, tais como aulas de arte, teatro, dentre 
outras. Apresar das contradições do espaço escolar no sistema prisional, Leme (2007) aponta 
sua importância ao dizer que: 
 

(...) a sala de aula não será mais do que uma “cela de estudo”, uma cela, 
digamos,onde encontramos lousa e carteiras. Por isso, ousamos chamar a 
sala de aula no interior de uma penitenciária de “cela de aula”. Não queremos, 
com isso, estigmatizar esse espaço. Acreditamos que se possa olhar a cela 
de aula em um sentido positivo. Será nesse espaço que ocorrerá o 
aprendizado escolar de maneira formal. Esse espaço terá para muitos presos 
um significado especial. Para alguns, será a primeira oportunidade de 
aprender a ler e escrever; para outros, a chance de concluir os estudos e 
esboçar, assim, um futuro diferente (LEME, 2007, p. 145). 
 
Nesse sentido, a educação escolar tem o importante papel de atuar na 
ressocialização de presos.  
 
A característica fundamental da pedagogia do educador em presídios é a 
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contradição, é saber lidar com conflitos, saber trabalhar as contradições à 
exclusão. (GADOTTI, 1993, apud PORTUGUES, 2001, p.361). 

 
Neste contexto, a importância da educação escolar é inserida como mecanismo de inserir o 
indivíduo apenado na sociedade. 
 
EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
 
Conceituamos primeiramente o espaço formal de educação.  Onde é o espaço escolar, que 
está relacionado às instituições escolares da Educação Básica e do Ensino Superior. É a 
escola com todas suas dependências como: salas de aula, laboratórios, quadras de esportes, 
biblioteca, pátio, cantina, refeitório. 
 
O termo “espaço não formal” é descrito por pesquisadores em educação, como lugares, 
diferentes da escola, onde é possível desenvolver atividades educativas. A Educação não 
formal é diferente da educação formal, por utilizar ferramentas didáticas diversificadas e 
atrativas, mas isso nem sempre acontece.  
 
Ainda recorrendo a Onofre (2007) sobre a escola encontramos a seguinte afirmação: 
 

É possível concluir, então, que a escola no presídio guarda especificidade 
que a diferenciam de outros espaços e que a sociedade dos cativos mantém 
expectativas de ter acesso aos conhecimentos e ao preparo para o convívio 
social (ONOFRE, 2007, p. 12). 

 
SOBRE O PRESÍDIO 
 
De acordo com a pesquisa realizada com a pedagoga “Regina”, inserida no presídio de 
Segurança Máxima do município da Grande Vitória-ES, a escola é mantida pela SEDU com 
apoio da SEJUS, inserida dentro do complexo com6 salas de aula e está estruturada num 
espaço que suporta 16 alunos, com uma grade de 2 metros de distância, separando o 
professor dos alunos. O horário das aulas é de 13 as 17 horas, com vinte minutos de intervalo 
(movimentação) somente para irem ao banheiro de 14:50 às 15:10 h. 
 
O presídio possui atualmente 660 internos para 180 vagas na escola, sendo 90 por turno. 
Atualmente estão matriculados 160 alunos nas seguintes séries: 2 salas de 5ª etapa, 2 salas 
de 6ª etapa, 1 sala de 7ª etapa e 1 sala de 8ª etapa. Contendo 16 alunos por sala e uma sala 
multifuncional. 
 
A equipe profissional é composta por: diretora, pedagoga, estagiária e 12 professores de cada 
disciplina específica. Considerando-se que esses profissionais da educação não são efetivos, 
submetendo-se ao processo seletivo anualmente. É importante ressaltar que a pedagoga faz 
serviços administrativos juntamente com a estagiária da SEJUS, (Ex.: Matrículas, frequência, 
cópias, atas e entre outras atribuições. Segundo a pedagoga “Regina” o professor só poderá 
faltar em casos extremos, porque a instituição não permite substituição em sala de aula. 
Ficando a cargo de a pedagoga assumir as salas de aula na ausência do professor regente. 
 
O PROJETO 
 
Os participantes do projeto como o PPP (revisão anual de acordo com a necessidade da 
vivência dos alunos), Plano de Ação e atividades internas como teatro, dança e jogos, não 
trabalhando datas comemorativas e sim temas que são participantes do projeto. Leva-se em 
consideração que, na elaboração do projeto todos os estudantes são envolvidos e com suas 
respectivas famílias.  
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Tem como objetivo promover desenvolvimento da temática, apresentação de dança e teatro, 
de acordo com a necessidade de cada turma. O projeto tem como resultado o envolvimento 
dos alunos, que faz com que eles se sintam valorizados, sentindo-se “os autores”. Recebem 
medalhas com seus nomes, quando apresentam uma temática do projeto. Essas medalhas 
são encaminhadas para as famílias, representando a individualidade de cada interno. 
 
Os planejamentos são feitos diariamente para que aulas e projetos sejam direcionados de 
forma acessível, dentro da necessidade da turma. Semestralmente acontecem formações 
continuadas na Superintendência de Educação direcionada pela SEDU. 
 
A cultura na escola merece um apoio à realização de atividades, as mais variadas sensações 
de cultura artística como a música, a dança e o teatro, mostram um pouco mais de arte nas 
escolas a PSMA1 oferece a formação de coral. 
 
EDUCAÇÃO, AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO 
 
Considerando-se que, a escola que está inserida dentro de um Complexo Prisional, é uma 
escola de ensino formal, não é uma escola regular, pois, não está inserida num espaço 
escolar. 
 
Segundo ONOFRE (2007, apud FORQUIN, 1993) 
 

Estabelecendo um recorte epistemológico e focando autores com reflexões 
na área da Sociologia da Educação, percebe-se a necessidade de se 
considerar a escola como um ambiente singular, diferente de outras 
instituições educativas, por exemplo: família, o grupo de amigos ou, ainda a 
igreja. A escola, enquanto grupo social tem funções específicas de apresentar 
dados informativos que foram compilados pela humanidade e possibilitar ao 
aprendiz uma forma diferente de ver o mundo. O empreendimento educativo 
só é justificado se, no limite, possibilitar a transmissão e a perpetuação da 
experiência humana, como cultura. 

 
Em entrevista à pedagoga, sobre a disciplina dos alunos na sala de aula, ela nos disse que o 
comportamento dos detentos durante as aulas é exemplar, que ela é respeitada e que “os 
alunos nos vêem como pessoas que tornam a pena deles um pouco mais suportável”. 
Concluem-se a partir dessa frase que a educação dentro das penitenciárias exerce várias 
funções: de melhorar a qualidade de vida do indivíduo detento, fazer com que os internos 
utilizem o tempo de forma proveitosa, propiciar a esses indivíduos oportunidade de acesso a 
conhecimentos, atitudes sociais, princípios éticos e morais, contribuindo dessa forma para 
sua ressocialização e cidadania.  
 
OTTOBONI (1994, p. 93) oferece uma pista aos interessados em educação dentro do sistema 
prisional: 
 

[...] somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece 
uma amizade sincera, destas que não exigem compensações ou retorno, é 
que se inicia o processo de desalojamento das coisas más armazenadas em 
seu interior e a verdade começa a assumir o seu lugar, restaurando, 
paulatinamente, a autoconfiança, revitalizando os seus próprios valores. Isso 
se chama libertação interior. 

 
Nesse sentido, 
 

A característica fundamental da pedagogia do educador em presídios é a 
contradição, é saber lidar com conflitos, com riscos. Cabe a ele questionar de 
que maneira a educação escolar pode contribuir para modificar a prisão e o 
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preso, para tornar a vida melhor e para contribuir com o processo de 
desprisionalização e de formação de homem preso. (ONOFRE, 2007, p. 14 
apud GADOTTI, 1993) 

 
Ainda recorrendo a Onofre sobre a escola, encontramos a seguinte afirmação: 
 

[...] é possível concluir, então, que a escola no presídio guarda especificidade 
que a diferenciam de outros espaços e que a sociedade dos cativos mantém 
expectativas de ter acesso aos conhecimentos e ao preparo para o convívio 
social (ONOFRE, 2007, p. 12).  

 
RECURSOS PEDAGÓGICOS 
 
Os recursos são poucos: não possuindo data show nem internet. Possui uma TV de 29’ 
modelo antigo, um computador que é utilizado para digitar e imprimir sem internet. Possuindo 
ainda, ventilador, pincel, quadro branco e livros (didático e literário). Cada aluno recebe uma 
pasta contendo três cadernos brochura, um caderno de desenho brochura, um lápis e uma 
borracha. Todo material entregue ao aluno é conferido pela pedagoga na entrada e saída das 
aulas. Quando esses materiais acabam são substituídos. 
 
REALIDADE/ VIVÊNCIA DOS INTERNOS 
 
Ao chegar à prisão é feito uma triagem com o interno para verificar a periculosidade do 
mesmo. E assim, ele é encaminhado para determinada unidade prisional. De acordo com 
ONOFRE, 2007, apud SYKES 1999, p. 18, “ao chegar à prisão, seus direitos civis são tirados 
e ele veste um uniforme”. 
 
Desse modo: 
 

Entra pobre na instituição, em termos materiais, e recebe alguns objetos que 
o colocarão acima da linha da mera necessidade. Ele é, portanto, um objeto 
semi-humano, um organismo com um número (ONOFRE, 2007, p. 18). 

 
Considerando que o interno de bom comportamento frequenta uma sala de aula, podemos 
relatar que sua rotina diária não se faz igual a uma rotina de escola regular. Sendo que, para 
adentrar a sala de aula, os alunos são revistados nus pelos agentes na entrada e na saída de 
cada dia letivo, para evitar a saída de qualquer material escolar para dentro das celas, onde 
outros internos estão que não estudam. Evitando, assim, qualquer tipo de problema de 
segurança futuro. 
 
Analisando as prisões, FOUCAULT (1987) aponta que elas possuem mecanismos internos 
de repressão e punição que ultrapassam o castigo da “alma”, investindo na regulação do corpo 
do detento pela coação estimulada por uma educação total. 
 
No momento que ocorre a movimentação – período para irem ao banheiro – os professores 
são retirados pelos agentes e literalmente trancados em uma sala para que os internos 
possam sair.        
 
A evasão ocorre quando o rendimento do aluno cai, causada por uma depressão, 
principalmente quando a família deixa de visitá-lo e quando a prisão começa a “pesar”. 
 
Os internos representam uma classe heterogenia, como pessoas de classe alta, média e de 
baixa renda.    
 
Os alunos ficam 21 horas em suas celas, podendo sair somente para estudar e tomar banho 
de sol. Não havendo individualidade.  
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O QUE LEVA O INTERNO PARA A SALA DE AULA? 
 
A psicóloga faz o primeiro atendimento indicando se o interno está apto ou não a frequentar 
a escola, e o diretor faz a liberação, atrelado ao bom comportamento. Não havendo 
ocorrências como: não se envolver em brigas, não burlar a lei, contribuição da família não 
podendo levar nada para o interno de acordo com as normas e não responder a nenhum PAD 
– Processo Administrativo.  
 
O aluno será avaliado pela psicóloga para saber qual etapa irá cursar, através de uma 
avaliação classificatória, coletas de dados (relato do aluno) ou histórico escolar, sendo que 15 
% apresentam o histórico. Assim que o interno ingressa à sala de aula, ele é tratado como 
aluno pelos professores e pedagogos e não como internos. A cada três dias estudados o 
aluno tem um dia a menos em sua pena. A remição está ligada diretamente ao rendimento 
escolar. O sistema avaliativo é bimestral, através de coletas de dados com 60 pontos de média 
para serem aprovados. 
 
Os alunos têm o direito de fazer o ENEM. Suas notas ficam arquivadas, tendo validade para 
serem utilizadas no final de suas penas. Tendo direito também a ingressarem na Faculdade, 
somente aqueles que estiverem cumprindo pena no sistema semiaberto.  
 
PERFIL DOS EDUCADORES 
 
Os professores e pedagoga ao serem contratados para atuarem na unidade prisional, não 
podem burlar nenhuma norma interna. A investigação é de muito rigor dentro e fora do 
presídio, como por exemplo: tendo o celular rastreado 24 horas, não podendo levá-los para 
dentro da unidade. Os educadores usam jalecos fechados, calças compridas e sapatos baixos 
e fechados. Não podendo usar também qualquer tipo de adorno que chame atenção.  A 
pedagoga tem que garantir 200 dias letivos para os alunos, se um professor faltar ou mais ela 
deverá assumir as salas de aula. O profissional da educação não deverá saber, e muito menos 
se envolver com a criminalidade do interno. Procurar conhecê-lo como aluno, sem olhá-lo com 
discriminação. 
 
Por si só, a sociedade já é cercada por preconceito e omissão, não buscam entender o grau 
de responsabilidade que deveriam ter no que diz respeito à efetivação do direito dos detentos 
a uma nova oportunidade, respaldada em preparo e ressignificação de vida. Nesse sentido 
Onofre ressalta que:  
 

Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por 
modelos econômicos excludentes e privados de seus direitos fundamentais 
de vida. Ideologicamente, como os “pobres” são jogados em um conflito entre 
as necessidades básicas vitais e os centros de poder e decisão que as 
negam. São, com certeza produtos da segregação e do desajuste social, da 
miséria e das drogas, do egoísmo e da perda de valores humanitários. Pela 
condição de presos, seus lugares na pirâmide social são reduzidos à 
categoria de “marginais” “bandidos”, duplamente excluídos, massacrados, 
odiados (ONOFRE, 2007. p.12.).  

 
Os educadores deverão estar atentos às falhas dos internos e procurar interferir e orientá-los 
sempre que necessário, mostrando a importância das mudanças de comportamento para 
conquistar, lutar e ter direito a dignidade. Além das competências previstas em nossa proposta 
pedagógica devemos enfatizar valores, respeito, limites, responsabilidade, reflexão, 
capacidade de mudança, permitindo assim que o educando acredite e persista na 
possibilidade de mudança e persistência em seus objetivos, buscando assim a reestruturação 
social. Nesse sentido Freire afirma: 
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Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível 
ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências 
informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, 
nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal 
administrativo, de pessoal docente se cruza cheios de significação. (FREIRE, 
1995, p.50) 

 
É importante que o educador tenha um conhecimento dos principais aspectos pedagógicos 
que marcam o ensino e a aprendizagem, para que ele possa entender e transmitir as suas 
ações e todo processo de formação, pois as aulas melhoram as relações dos alunos em 
privação de liberdade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho teve como objetivo destacar a educação dos alunos internos. A pesquisa de 
propôs a investigar a educação dentro de um complexo prisional, com ênfase na escola formal 
e em espaço não regular, embora este seja um tema muito complexo.  
 
Através da entrevista realizada com a pedagoga, percebemos que são muitos os desafios 
enfrentados para a concretização do objetivo de uma educação prisional de qualidade para 
todos os internos. Tal realidade nos faz acreditar que falta formação específica para esses 
profissionais exercerem a função de educador prisional. 
 
Reconhecemos que a oferta de educação prisional é um direito do cidadão e uma ferramenta 
que pode ajudar na sua ressocialização.  
 
Para o aluno a escola possui inúmeros significados, como relata Santos (2009); dentro do 
sistema fechado que é o presídio, a sala de aula é um contraponto onde se discute cidadania, 
trabalho, reintegração social e outros temas que permeiam o contexto prisional, mas que não 
são devidamente tratados.  
 
Paulo Freire reconhecia que a educação fosse libertadora, ela sozinha não dava conta de 
resolver todos os males da sociedade. (FREIRE, 2000). 
 
A escola propicia, portanto, ainda que de forma limitada, o que os alunos internos anseiam 
em vários sentidos: oportunidades. Refletir sobre a educação escolar no sistema prisional 
significa repensar antigas questões, que não foram respondidas devidamente pelo mundo 
atual: a reinserção e o que esperar deles quando estiveram em liberdade. 
 
Tratando-se de alunos detentos, é sempre importante que o respeito impere entre eles e os 
docentes. É essencial trabalhar as questões relacionadas à moral e ao convívio social e criar 
um ambiente de cooperação, atuando junto aos alunos. Pois, as aulas melhoram as relações 
dos alunos com privação de liberdade. 
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