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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

APRESENTAÇÃO DA SÉRIE
Estanislau Ferreira Bié1
Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses históricos conhecimentos para professores e estudantes na atualidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na
atual conjuntura do estado brasileiro.
Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade regional e de características peculiares frente à organização metodológica da educação em que a política partidária determina
o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Saberes e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas de artigos
produzidos por pesquisadores docentes e discentes de cursos
de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por objetivo,
apresentar os caminhos e descaminhos percorridos pelas propostas para o desenvolvimento da educação no Brasil em suas
diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes das
ações que suscitaram políticas públicas de alcance as demandas sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curricula1
Doutor e Mestre em Ciências da Educação pela UNISAL; Especialista em Policiamento Comunitário pela UFC- Universidade Federal do Ceará; Especialista em Segurança Pública pela FATE
- Faculdade Ateneu; Especialista em Ciências Politica Sociedade e Governo pela Universidade Estadual
Vale do Acaraú - UVA/UNIPACE; Especialista em Ciências da Educação pela FACULDADE EVOLUÇÃO
- Sociedade Evolução de Educação Superior e Tecnologia Ltda; Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena pela FATE - Faculdade Ateneu; Bacharel em Teologia pelo Centro Universitário
UNINTA; Licenciado em Ciências da Religião pelo Centro Universitário UNINTA; Licenciado em História pelo Centro Universitário UNINTA e Bacharel em Serviço Social pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada – UNIBTA. Atualmente professor da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará
- AESP/CE e Editor da Editora Via Dourada.
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res para grupos anteriormente excluídos.
Para a construção dessa tarefa, em primeira instância,
houve a motivação de um grupo de professores na busca por
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes
agentes na educação escolar e universitária.
Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu
a idealização de rever e atualizar questões que permeiam vontades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fazer
educativo, intentando oferecer progresso às instituições e ao
progresso da nação brasileira o resultado de anseios de professores, através do conhecimento que possuem, e da doação
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram.
Neste caso, a conquista dos títulos universitários é resultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas.
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de artigos, pôsteres e participação em seminários e congressos. A
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que precisa ser bem elaborado e reelaborado.
Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e
Fazeres da Educação surgiu, inicialmente, como idealização
dos/da professores/a, organizadores/a Dr. Estanislau Ferreira
Editora Via Dourada
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Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva,
como proposta de revisão e revitalização da educação na diversidade comunitária, motivando gestores, educadores e educandos à realização de diferentes propostas educacionais pelo
confronto de experiências.
Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da
educação e comunidade para que os conteúdos definidos de
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino
e para que o saber fazer didático dos/as docentes possa estar
amparado por bases teóricas sólidas.
Os títulos além de revisão da história da educação brasileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de saberes convergentes com as culturas e conjunturas dos meios
sociais e educacionais e os modifiquem.
As coletâneas são estruturadas por organizadores professores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos
provenientes de várias universidades com os quais chamam a
atenção para a leitura envolvente que permeia experiências.
São condutas curriculares que, por suas posturas, apresentam-se na história e memórias educativas como caminhos a seguirem modificando-se quando novos conhecimentos foram desenvolvidos, aprendidos e ensinados.
Da educação de crianças à educação com adultos, as pedagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz
interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer
da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades
e meios de ambientes saudáveis.
A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de
ampliação dos olhares didáticos para as concepções pedagógicas, tem por meta a transformação e transposição de conhecimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos
contextos atuais das instâncias educacionais.
Compreendemos que a justiça social para a educação em
estado democrático de direito, no caso do Brasil, não tem
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem,
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino.
São idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, carecendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de manifestações empíricas que constam nas vontades dos educadores
em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a graduação nas licenciaturas às escolas na prática docente.
Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docentes decisões de embarcar na história social e política da educação. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da
escola e dos/as professores/as o melhor.
Educar para um mundo de tomada de decisões, de participação e construção de uma nova sociedade em que a dignidade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos
de prosperidade.

Editora Via Dourada
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PREFÁCIO
Maria Erineuda Rocha Franco1
Zenilda de Sousa Moura2
Marcos Antonio da Silva Pereira3
É de fundamental importância valorizarmos a nossa atividade docente como ato de amor a esta profissão. Como também se faz necessário alimentar esse amor em formas de ações
pedagógicas, ao colocá-las em debate sobre o fazer profissional.
Podemos compreender que a ideia de práxis segundo Freire,
remete a ideia de um conjunto de práticas visando a transformação da realidade e a produção da história.
Vale, e muito continuar perguntando e respondendo na
prática. “Docência”? Que sedução é essa? Que encanto
é esse?
					
Mário Sérgio Cortella

Livro oportuno em situação prazerosa e extremamente importante para nossa vida profissional. Contribuir para a
construção desse livro nos fez refletir sobre a importância do
nosso fazer profissional como docente, o quanto é importante
a nossa prática pedagógica no desenvolvimento de habilidades
1
Pós-graduada em Pós-graduada em Psicopedagoga Clínica e Institucional, Pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia, Cursando Letras Português e inglês. Assistente Social escrição no CRESS 3ª Região com o número 10.030
Atualmente professora na rede Estadual de Ensino do Ceará. Natural de Maranguape-CE.
2
Bacharela em Administração de Empresas; Licenciatura em Pedagogia; Pós-graduação em docência do ensino superior; Pós-graduação em gestão de Pessoas e Liderança Organizacional. Atualmente professora na rede Estadual de Ensino do Ceará (base comum/base técnica). Natural de Maranguape
- CE.
3
Bacharel em Teologia; Licenciatura em Habilitação para o Ensino de História; Pós-Graduação
em Psicopedagogia; Pós-Graduação em docência do ensino superior; Pós-Graduação em filosofia da
religião. Atualmente professor na rede pública Estadual de Ensino do Ceará. Natural de Baturité-CE.

Editora Via Dourada

Maria Erineuda R. Franco; Zenilda de S. Moura; Marcos Antonio da S. Pereira | 17

e competências e de que forma podemos contribuir na construção e desenvolvimento crítico dos nossos discentes na atual conjuntura. Trabalhar essas questões reflexivas e críticas na
busca pela dignidade coletiva para uma possível sociedade mais
justa.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 1
COMUNICAÇÃO COMO PRINCÍPIO ARTICULADOR E SUA PRÁTICA NA DOCÊNCIA DO
ENSINO SUPERIOR
Maria Erineuda Rocha Franco1
1 INTRODUÇÃO
A comunicação é uma ferramenta humana que, apesar da
complexibilidade no seu exercício, funciona de maneira natural.
Ao longo da evolução humana, as habilidades de comunicação
foram se tornando cada vez mais complexas o que não tornou
os signos linguísticos impossíveis de serem decodificados. Essa
compreensão denota movimento, raciocínio e toda uma gama
de atitudes, pensamentos, muitas vezes automáticos, quando
ouvimos uma expressão qualquer. Assim, pode-se compreender que na docência a prática da comunicação não pode ser
pensada de forma isolada do processo de comunicação.
Assim, para que haja uma comunicação efetiva entre docentes e discentes de ensino superior, é preciso que o primeiro
desenvolva habilidades específicas para seu público alvo, ainda
que este seja bem heterogêneo. Para isso, os professores contam com complexos instrumentos de competências, como: ca1
Pós-graduada em Psicopedagoga Clínica e Institucional, Pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia, Cursando Letras Português e inglês. Assistente Social escrição no CRESS 3ª Região com o número 10.030
Atualmente professora na rede Estadual de Ensino do Ceará. Natural de Maranguape-CE.
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pacidade de expressão, intelecto, compreensão de outros seres,
emoção, sentimentos e energias e, conforme vai utilizando-os,
vai aprimorando sua capacidade de estabelecer uma comunicação mais efetiva, o que tem impacto direto no aprendizado de
seus discentes.
É importante analisar que uma má comunicação por
meio da troca de informações gera comprometimento, pois o
receptor pode não compreender a sua dimensão, a comunicação clara e dentro do contexto ao qual tanto o emissor, como o
receptor a compreende de maneira instantânea assume nesse
contexto, um importante papel Ao proporcionar a reunião das
partes distintas da organização, ela se faz presente na constituição de relações de responsabilidade, confiança e credibilidade
e, principalmente, no planejamento de ações que vislumbram o
alinhamento do pensamento dos sujeitos envolvidos. Portanto,
deve-se sempre estar atento para a reflexão sobre as certezas e
incertezas da complexidade dessa comunicação.
Considerando o exposto, o presente estudo se propõe a
discutir a seguinte questão de pesquisa: Quais as principais dificuldades de comunicação enfrentadas pelo docente de ensino
superior no tocante ao processo de comunicação efetiva com
discentes de nível superior? Tem-se como objetivo geral compreender os processos de comunicação como pressuposto para
as habilidades didático-pedagógicas do professor suficientes
para tornar o aprendizado do discente universitário mais eficaz.
Frente à problemática exposta, justifica-se o estudo considerando que comunicar é o ato de transmitir e receber mensagens por meio da linguagem falada ou escrita, de sinais, de
Editora Via Dourada
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ideias, de comportamentos a um ou mais receptores. A comunicação é inerente ao ser humano e se processa a todo instante,
em qualquer lugar. Uma comunicação eficaz e hábil é a base do
sucesso para qualquer atividade profissional.
O presente estudo se estrutura em seções da seguinte
maneira: Introdução, onde se problematiza o tema e delineia-se
a questão de pesquisa e objetivos; Referencial Teórico, onde são
aprofundados os principais conceitos utilizados; Procedimentos Metodológicos, que relata os passos seguidos para que se
possa responder a questão de pesquisa; Análise e Discussão dos
Resultados, onde são relacionados os conceitos com os achados
empíricos e, por fim; Considerações Finais, que sintetiza a pesquisa e norteia novos pesquisadores em direção a novos estudos que possam debater ou ampliar a temática aqui estudada.

2 DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR
A terminologia da palavra didática, deriva do grego didaktiké, que tem o significado de arte do ensinar. Seu uso difundiu-se com o aparecimento da obra de Jan Amos Comenius
(l592 – l670), Didactica Agna, ou Tratado da arte universal de
ensinar tudo a todos, publicada em l657. Na atualidade, são
apresentadas várias definições do termo didática, mas, de maneira geral, elas são apresentadas como ciência, técnica ou arte
de ensinar. Uma outra definição obtida em dicionário define
como “parte da Pedagogia que trata dos preceitos científicos
que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais
eficiente” (HOUAISS, 2001. pg. 22).
De acordo com Anastasiou e Pimenta (2010), o termo
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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‘didática’, é utilizado como adjetivo foi empregado desde a Grécia Antiga, para definir a ação de ensinar exercida nas relações
entre os mais velhos, as crianças, os adolescentes e os adultos
sejam em contexto familiar ou público.
Segundo esclarecimentos de Castro (2009):
Até o final do século XIX, a Didática encontrou seus
fundamentos quase que exclusivamente na Filosofia.
Isso pode ser constatado não apenas nos trabalhos de
Comenius, mas também nos de Jean Jacques Rousseau
(l712-l778), Johann Heinrich Pestalozzi (l746- l827),
Johann Friedrich Herbart (l777-1841) e de outros pedagogos desse período. As obras desses autores, no entanto, mostraram-se bastante adiantadas em relação
às concepções psicológicas dominantes em seu tempo.
(CASTRO, 2009, p. 22)

Portanto, a atuação do professor universitário está embasada na relação entre ensinar com arte, o que, para Abreu e
Masetto (2011), uma das mais importantes opções feitas pelo
professor dá-se entre o ensino que ministra ao aluno e a aprendizagem que este adquire. Legrand (2010, p. 34) “A arte do professor, é a arte da exposição”, evidenciando que esses professores se percebem como especialista em determinada área do
conhecimento e cuidam para que seu conteúdo seja conhecido
pelos alunos. Ainda no que se refere sobre o trabalho docente,
a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 no capítulo IV, art. 43 e parágrafos I a IV registra o seguinte acerca da educação superior:
Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo; formar
diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; incentivar o
trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação
e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos
e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e
Editora Via Dourada
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comunicar o saber através do ensino, de publicações ou
de outras formas de comunicação. (BRASIL, 1996)

Uma universidade moderna, adequada e que corresponda às necessidades atuais deve possuir professores com perfil
científico metodológico que atendam as competências necessárias: capacidade de planejar, executar e avaliar didaticamente.
Muitos professores universitários exercem duas atividades: a
de profissional de determinada área e a de docente, com predominância da primeira. Por essa razão tendem a conferir menos
atenção às questões de natureza didática (GIL, 2010, p. 5).
Segundo Pimenta e Anastasiou (2010, p. 82):
Os professores universitários quando indagados sobre o conceito de didática dizem (...) com base em suas
experiências que ter didática é saber ensinar e muitos
professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar.
A atividade de professor universitário requer adequada preparação tanto para aquisição de conhecimento e
atualização dos mesmos, como para o aumento de habilidades requeridas numa sociedade em permanente
mudança.

Carlini e Scarpato (2008) falam desta obrigatoriedade ao
tratarem da formação do docente universitário: A formação do
professor universitário guarda certa especificidade em relação
à formação do professor em geral. A postura adequada para o
trabalho (...) o domínio de conteúdos específicos, a capacidade de trabalhar os conteúdos com competência técnicodidática, todos são fatores centrais que devem ser obrigatoriamente
considerados no processo formativo.
O surgimento e constante ampliação das novas tecnologias da informação e comunicação contribuíram para que
no circuito educativo se levem a cabo as necessárias transformações promovedoras da sua integração com uma sociedade
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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em permanente mudança com novos requisitos e valores. Para
muitos, há uma equivalência de sentido entre ensinar e aprender. Essa vinculação se dá ao ponto de que ambas as ações não
podem ser vistas como coisas distintas e separadas. É como se
no inconsciente coletivo, esses dois verbos “ensinar” e “aprender” estivessem tão intimamente ligados, que não há espaço
para um existir sem o outro.
O século XXI trouxe grandes inovações às tecnologias e
formas de aprender. Os educandos brasileiros, diante das novas
iniciativas, na área tecnológica, chegam a considerar a internet,
por exemplo, mais atraente para aprender, do que a própria
universidade, no seu sistema tradicional de ensinar.
É aí que a comunicação entra como um agente estratégico e necessário, na visão de Canário (2012), quando complementa: que o que significa que o estereótipo tradicional do
“bom” professor reduzido a qualidade de “eficaz” transmissor
de informações, terá de dar lugar a figura do bom comunicador, definido, sobretudo, pelas suas qualidades de “escuta”, ou,
para utilizar as palavras de Donald Schön (1992, p.83), pela sua
disponibilidade para “ser surpreendido pelo que o aluno faz”,
para, num segundo momento, tentar compreender “a razão
porque foi surpreendido”.
Ou seja, a capacidade de escutar e estabelecer formas
de meta comunicação com os alunos (comunicação sobre os
processos de aprendizagem) torna-se crucial. Nenhum grupo
existe sem comunicação, é por ela que as informações e ideias
podem ser trocadas e compreendidas. A conversação é uma ferramenta básica da vida social e de todos os processos de aprendizagem. Portanto, ser a mesma tão importante na docência do
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ensino superior nas universidades.
Nesse sentido, tratando sobre a historicidade da docência
no ensino superior na antiguidade, (1994, p. 43) afirma que:
A educação grega estava centrada na formação integral
– corpo e espírito – a ênfase da educação se demandava
mais, ora para o preparo militar ou esportivo, ora para
o debate intelectual conforme a época e o lugar. Quando
não existia a escrita, a educação era dada pelas famílias
seguindo a tradição religiosa, os jovens da elite eram
deixados a cargo dos preceptores. Com o surgimento
das Polis nascem as primeiras escolas, mas mesmo com
o aparecimento da oferta escolar, a educação permanecia elitizada atendia principalmente os filhos da antiga
nobreza e os pertencentes a famílias de comerciantes
ricos.

Para Teixeira (2012), a Universidade de Coimbra foi considerada a “primeira universidade” do Brasil, pois, como não
havia na época universidades no país, os estudantes filhos da
classe dominante se deslocavam para Portugal para frequentá-la, o que resultou na graduação pela Universidade de Coimbra
de mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil que se graduaram
em Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia durante os primeiros três séculos da história do Brasil.
A palavra “Universidade” foi usada pela primeira vez em
seu conceito moderno nos estatutos da Universidade de Oxford. A partir de então, como explica Martins Filho (2001), sua
definição foi sendo modificada até adquirir o significado atual.
O termo começou a ser utilizado na Itália no século XII para
designar o conjunto de professores e alunos de um estabelecimento de ensino (universitas magistrorum et scholarium)
e os interesses que definiam o sentido original eram dispostos para conotar a literalidade de “universais”, significado que
atualmente permanece e está presente no uso atual da palavra
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“universidade” (MACHADO, 2004).
A evolução histórica da universidade perpassou por várias etapas, como explica Martins Filho (2001), começando na
Época Medieval, marcada pelo espírito de união cultural e vida
comunitária entre os mestres e os discípulos. Aquela que se
originou do Renascimento veio como instituição independente
de qualquer vínculo com qualquer outra instituição, ou com a
comunidade. Após isso, surgiu a universidade liberal, voltada
para si mesma, e também a universidade dirigida dos países
totalitários, modificada em seus traços históricos e na sua essência. E, finalmente aflorou a universidade contemporânea,
eminentemente social, humanística e tecnológica.
A Universidade tem como missão principal a geração de
conhecimentos científicos e tecnológicos, transferência de tecnologia, promoção da cultura, prestação de serviços à comunidade e, sobretudo, formação de recursos humanos qualificados,
capazes de atender às necessidades do mercado de trabalho e
satisfazer as demandas da sociedade. A Universidade é considerada uma organização complexa não só pela sua condição
de instituição especializada, mas, principalmente, pelo fato de
executar tarefas múltiplas. Cada tarefa, embora interdependente em relação às outras, possui características sui generis
que a difere de outras organizações.
Talvez a característica mais importante da Universidade,
que a sintetiza, mesmo que também esteja presente em outras
organizações, é que ela é feita de pessoas para pessoas e produz bens imateriais. Pessoas que têm suas peculiaridades, suas
exigências próprias em relação à organização, que vão além do
mero sustento ou absorção de produtos. O fato de a UniversiEditora Via Dourada
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dade ser basicamente, um conjunto de pessoas, tem por finalidade o seu interrelacionamento, produzindo transmitindo e
absorvendo “símbolos” através dos quais influenciam o meio.
Aqui se vislumbra outra característica da organização educacional que, em vez de “produzir” bens de consumo, como setor
secundário, ou serviços, como o setor terciário, “produz” símbolos, ideias, conhecimento, valores, etc., que, de uma maneira
ou de outra, configuram e dão sentido às relações sociais e interpessoais através da ferramenta da comunicação.

3 IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA DOCÊNCIA SUPERIOR
Da qualidade do processo de comunicação depende a eficácia das relações interpessoais. O processo de comunicação
compreende a transmissão de informação ou de significado, se
não há transmissão de informação, não há comunicação. Para
que uma comunicação não sofra nenhuma alteração no entendimento ou na sua interpretação, o receptor da informação
deve decodificar a mensagem exatamente como ela fora codificada, caso isso seja possível.
Robbins (2010, p. 184) deixa isso claro quando afirma
que: “A comunicação perfeita, caso possível, seria como se um
pensamento ou ideia fosse transmitido de uma pessoa para outra de tal forma que a figura mental percebida pelo receptor
fosse idêntica à do emissor”. A comunicação encurta as distâncias físicas, e deixa os seres humanos mais próximos. Embora,
quando se fala em comunicação, logo se imagina que “fala e escrita” sejam as únicas formas de intercâmbio entre as pessoas.
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Mas, com o avanço tecnológico desde o telégrafo até a era da
internet, incluindo centenas de outros instrumentos, só limitada pela imaginação humana, oferece todos os recursos de que a
pessoa necessita para bem comunicar.
Borrasca e Moya (2012), em seu artigo sobre os saberes
docentes e o ensino universitário, com foco nas boas práticas de
ensino, dizem que as referidas práticas positivas são facilmente
identificáveis como tais, pelos alunos. Elas (práticas positivas)
são caracterizadas pela sua forma peculiar de se desviar da rotina tradicional de ensino, para garantir que os alunos tenham
prazer em aprender. E um dos principais suportes para esta
realização está em perceber as reais necessidades do alunado.
A partir desta necessidade, a comunicação aparece aqui,
associada à tecnologia e a todos os implementos tecnológicos
atuais, que servem de estímulo e motivação para os objetivos
didáticos e pedagógicos em sala de aula. Vale lembrar que perspectivar a relação pedagógica e o processo de ensino e aprendizagem, à luz das teorias da comunicação, é uma questão central
para muitos autores no contexto da Tecnologia Educativa, área
científica das Ciências da Educação que, desde meados do século passado, possui como objetivo melhorar a aprendizagem
humana com o apoio de recursos tecnológicos, os quais visam
motivar e facilitar o aprendizado. A comunicação é elemento
motivador e estimulante que aponta trajetórias e melhora o desempenho docente, porque, através da didática e da comunicação, o professor consegue adaptar à sala de aula o conteúdo
programado, independentemente do assunto.
Morgado (2007) afirma que, muitas vezes, o aluno não
aprende, porque o professor não ensina adequadamente e desEditora Via Dourada
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ta forma o interesse não se estabelece. Porém, cada vez mais se
percebe que o sentido de “adequado”, está ligado diretamente à
condição de se gerar o interesse e a integração necessários, para
que o aluno consiga superar quaisquer barreiras e dificuldades,
e neste sentido, a motivação proporcionada pela comunicação e
pela didática exercem um papel fundamental e agregador.
Pode-se observar aqui uma função clara da comunicação
como ferramenta de ligação entre professores e alunos. Ela proporciona a condição de reconhecimento e de integração, através da conscientização dos papeis estabelecidos e também das
metas comuns a serem alcançadas. Importante destacar que a
comunicação nas universidades se, praticada de modo correto,
favorece as ações dos alunos, permitindo um melhoramento na
transmissão das informações. Assim, segundo Bateman e Snell
(1998, p. 402) a comunicação “é a transmissão de informação
e significado de uma parte para outra através da utilização de
símbolos partilhados”. Pimenta (2010) esclarece que, para a realização de um processo de comunicação eficiente destacam-se:
A fonte (que pode ser pessoa, processo ou equipamentos
que fornece as mensagens); o transmissor (processo ou
equipamento que codifica a mensagem e a transmite ao
canal); o canal (equipamento ou espaço intermediário
entre transmissor e receptor); o receptor (processo ou
equipamento que recebe e decodifica a mensagem); o
destino (a pessoa, processo ou equipamento a quem é
destinada a mensagem) e o ruído (perturbações indesejáveis que tendem a alterar, de maneira imprevisível, a
mensagem) (PIMENTA, 2010, p. 45)

Segundo Tomasi e Medeiros (2007, p. 12) “O destinatário
pode ter comportamento passivo, ativo ou proativo” De pouco
vai adiantar a comunicação de um professor que está despertando em seus receptores uma ação passiva, pois segundo Tomasi e Medeiros (2007, p. 12) “se o destinador é passivo, ele
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recebe a mensagem, mas não a utiliza” e a mensagem é para
ser utilizada. Para Tomasi e Medeiros (2007, p. 12) “se é ativo, o
destinador recebe a mensagem e reage a ela. Por isso se diz que
seu comportamento é reativo”. Mas reagir a ela não significa
que o mesmo esteja reagindo de forma positiva, ou de acordo
com o que se esperava do mesmo.

4 DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO
Quadro se inicia um processo de comunicação, o emissor exprime a mensagem, logo em seguida esta é processada,
enunciando vários dados, gerando informação, mas, se está
mensagem não chegar ao receptor de forma clara, haverá entre
o emissor e o receptor uma barreira.

Conforme Davis (2009, p. 9), existem barreiras à comunicação, que são:
1. Barreiras pessoais: são interferências que surgem
das emoções humanas, dos valores ou de maus hábitos
de escuta.
2. Barreiras físicas: são interferências na comunicação que residem no ambiente no qual se dá a informação.
3. Barreiras semânticas: a semântica é a ciência do
significado, em contraste com a fonética, que é a ciência
dos sons. Quase toda comunicação é simbólica, isto é,
efetuada através do uso de símbolos (palavras, quadros
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e ações) que sugerem certo significado.

Para Matos (2009) as barreiras pessoais explicam que a
comunicação pode ser facilitada ou dificultada pelos seus integrantes, dependendo de cada indivíduo e a sua personalidade,
emoções e como cada um deles se comporta dentro de diferentes contextos, a especialização das funções-tarefas, a relação de
poder, autoridade e status e a posse das informações.
As barreiras semânticas segundo Stoner e Freeman,
(1999) são os problemas relativos à transmissão das mensagens – são constituídas pelas habilidades de comunicação deficientes, bem como inconsistência nas comunicações verbais
e não – verbais, a sobrecarga de informações e por último do
filtro. As barreiras de comunicação podem resultar de deficiências internas do emissor e do receptor. Quando o emissor não
tem habilidade eficaz de comunicação, a mensagem pode não
ser registrada. O emissor pode deturpar uma mensagem escrita ou falada tão gravemente que o receptor pode não entender,
ou até mesmo entregar a mensagem do modo tão medíocre
que o receptor não a leve a sério.
Quando se chega a identificar a barreira, mais fácil fica
de resolver o problema. Basta fazer uma análise e, quando encontrar o obstáculo, adotar medidas reparadoras. Porém, quando esses empecilhos são invisíveis ou pouco perceptíveis, mais
difícil fica a comunicação. Portanto, como Weil (2002) mesmo
afirma, é muito importante atentar às barreiras escondidas. Podem ser de cunho pessoal dos participantes, pode ser no canal
da mensagem, no processamento das informações, de forma
tal que passe despercebidamente.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada para obtenção de informações
mais relevantes neste trabalho utiliza a pesquisa exploratória
qualitativa com base descritiva, por meio de fontes bibliográficas, em livros, trabalhos acadêmicos, revistas e sites especializados.
Na produção de material científico faz-se necessário a
observação de uma sequência metodológica, uma vez que, conforme Ferreira (2007, p. 11):
A redação científica norteia o planejamento e execução
de uma produção científica visando que após a assimilação das ideias gerais o autor possa se concentrar sobre cada uma de suas sessões, independentemente à
medida que desenvolve a redação de um documento
diferente.

Com ênfase nessa afirmação, compreende-se a necessidade desses procedimentos no sentido de organizar de forma
disciplinar a pesquisa e alcançar os objetivos propostos, auxiliando na condução do trabalho e na compreensão da realidade
a partir dos dados obtidos. Gil (2012, p. 19), ao tratar sobre
método de pesquisa definiu a mesma da seguinte forma:
Pesquisa ou método como o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é
requerida quando não se dispõem de informações suficientes para responder ao problema, ou então quando
a informações disponível se encontra em tal estado de
desordem que não possa ser adequadamente relacionado ao problema.

Para a realização do referencial teórico que embasa o estudo, a princípio realizou-se a pesquisa bibliográfica, que, segundo Cervo e Bervian (2012) “a pesquisa bibliográfica, a fonte
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das informações, por excelência, estará sempre na forma de
documentos escritos, estejam eles impressos ou depositados
em meios magnéticos ou eletrônicos”, Gil (2012) complementa o pensamento de Cervo e Bervian (2012) quando esclarece
que, genericamente, podemos chamar toda base de material
depositária de informações escritas como “documento”. Assim,
a partir da leitura de autores contemporâneos que tratam da
temática sobre a comunicação na docência do ensino superior,
procurou-se responder ao questionamento elencado nos objetivos e a problemática levantado visto que a mesma consiste na
análise de produções e leituras para levantamento e exame do
que já se produziu sobre determinado assunto que se assume
como tema.
O presente estudo, assim, investigou um assunto de relevância para a área da educação superior, ou seja, a comunicação na práxis do professor do ensino superior.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fundamentados nos autores citados, compreende-se ser
de fundamental importância que os futuros docentes durante
seu curso de formação, tenha contato com a pesquisa, assim
como com o ensino e a extensão, para que isso possa contribuir
em sua atuação. Por meio do que foi exposto, pode-se ainda
afirmar que é imprescindível oferecer aos acadêmicos uma boa
formação, para que possam agir criticamente na sociedade, repassando seus saberes através de uma comunicação clara.
Tentando concluir o texto, mas conscientes de que o assunto, nem de longe, se esgota aqui, podemos sintetizar que,
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neste estudo, foi abordada a Universidade, enquanto instituição
formadora de professores que ingressarão na carreira docente,
e a articulação que deve existir entre o saber e ensinar, para a
formação profissional que atenda às necessidades da prática
docente.
Ressalta-se, também, a produção do conhecimento na
universidade, ou seja, a relevância da pesquisa na formação dos
professores. O progresso científico oriundo do conhecimento
quando utilizado de modo consciente e em favor do meio social, implica em combater as ingerências no âmbito econômico,
político e social das comunidades.
Pensar a formação docente numa sociedade marcada por
múltiplas transformações tem exigido uma profunda reflexão
sobre o dia-a-dia do professor em sala de aula. Nas duas últimas décadas, no Brasil, a temática tem suscitado várias pesquisas que apontam para a necessidade de se construir um novo
profissional, atento as novas mudanças nas formas de comunicação.
Isso tem gerado insegurança entre os professores, uma
vez que requer revisão de propósitos, valores e procedimentos vigentes, constituídos ao longo da história de sua formação
pessoal e profissional.
Essa formação, marcada por paradigmas tradicionais,
inviabiliza a compreensão e a superação dos problemas do contexto atual. Entende-se também que a escola, entre todos os
demais aspectos que a afeta, as práticas pedagógicas da sala de
aula merecem especial atenção.
A vivência de práticas pedagógicas que busquem a superação das problemáticas instituídas tanto pela formação iniEditora Via Dourada
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cial quanto contínua do professor é um dos indicadores deste
processo de mudanças que envolve um constante refletir na e
sobre a ação docente.
Os Projetos de Trabalho têm a preocupação com o ensinar a pesquisar a partir de problemas relacionados com situações reais do contexto, indo muito além do que o currículo
disciplinar tem colocado à disposição dos professores e alunos.
Essa prática leva o professor e alunos a definirem estratégias próprias de busca, ordenação, análise e interpretação de
informações, construindo conhecimentos novos de forma mais
autônoma.
O cenário educacional atual tem colocado aos professores, de modo geral, uma série de desafios que, a cada ano, se
expandem em termos de quantidade e de complexidade.
Esses desafios não se esboçam de forma independente
do contexto social mais amplo. Vivemos, atualmente, um processo profundo de mudanças – caracterizadas pela emergência
de novas formas de organização social, econômica e política –
que se reflete no campo educacional.
A velocidade com que se produzem as mudanças na área
da tecnologia, a globalização e a competição exacerbam pela
conquista de novos mercados têm configurado um cenário
marcado por alterações significativas, especialmente nos modos de produção, nas tecnologias da informação e na democracia política. Os impactos dessas mudanças no campo educacional recobrem uma diversidade de espaços, produzindo uma
variedade nova de desafios a serem enfrentados, além de uma
manutenção da maioria daqueles já existentes.
Lidar com todos esses desafios que se apresentam, no
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

36 | Desafios na prática docente

exercício da profissão, tem requerido dos professores uma capacidade permanente de produção de novas sínteses, de reflexão sobre o seu trabalho e de reorganização das ações, em diferentes níveis, de forma a superar as crescentes dificuldades que
vão se colocando no cotidiano de seu trabalho.
Os desafios colocados aos professores, refletem-se nas
instituições responsáveis pela formação inicial do professor,
que cada vez mais têm sido chamadas a contribuir para a superação desses desafios através da implementação de um projeto
de formação de formação de profissionais da Educação que efetivamente atenda a essas demandas.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 2
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SEUS DESAFIOS
NA ATUAL CONJUTURA EDUCACIONAL
Marcos Antonio da Silva Pereira1
1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa surgiu da necessidade de analisar como
a escola pode promover a inclusão social e laboral das pessoas com deficiências, contribuindo para o crescimento social,
a igualdade, a participação econômica e política na sociedade.
Muito tem-se discutido, acerca da inclusão nas escolas brasileiras e de acordo com pesquisa divulgada pelo Datafolha e Instituto Alana, 86% dos entrevistados dizem que “a escola se torna
melhor ao incluir crianças com deficiência” (FRANZIM, 2019).
Com efeito, a escola e os profissionais da educação deverão se preparar em constante processo de aperfeiçoamento
profissional, de forma a garantir que os indivíduos com necessidades sejam considerados em suas possibilidades de aprendizagem de acordo com o seu desenvolvimento. Entende-se que a
concretização educacional e de caráter inclusivo só acontecerá
mediante uma mudança comportamental de toda a sociedade,
de forma que ainda é um grande desafio a ser superado, es1
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pecialmente nas políticas públicas que determinam o acesso,
a permanência e a formação continuada (FIGUEIREDO et al.
2008).
Dessa forma, é necessário e urgente a mudança da estrutura das redes de ensino público para a efetivação de uma
prática pedagógica inclusiva e adequada para que as pessoas
com deficiência aprimorem suas habilidades, saberes e competências, propiciando a sua formação cidadã (SANT’ANA,
2005). Desse modo, acredita-se que a educação inclusiva deva
ser compreendida como processo em constante evolução, dada
as questões individuais, socioculturais e históricas que fazem
parte de toda a sociedade.
Com essas afirmações abordadas, surgiu o seguinte
questionamento: como ocorre as aulas inclusivas nas aulas da
educação infantil?
Diante de tantas dificuldades encontradas no processo
de inclusão educacional, é imprescindível que haja uma reforma de padrões sociais, que levaram à exclusão de pessoas com
deficiências e com dificuldades de aprendizagem deixando-as
isoladas, sem educação formal, sem escolarização e sem direito
a exercer sua cidadania com dignidade (BARROS; SILVA; COSTA, 2015).

2 JUSTIFICATIVA
Quanto a justificativa da escolha do tema em questão,
partiu de uma análise das Leis, Decretos e determinações, nacionais e internacionais sobre a inclusão de pessoas, promovendo o direito a sua educação. Corroborando com o exposto
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acima, a Organização das Nações Unidas (ONU), em seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reconhece como de
fundamental importância a promoção da educação inclusiva e
igualitária.
E ainda, segundo a Convenção da ONU através do Decreto nº 6.949/09, em seu Artigo 1º, classifica pessoas com deficiência como aquelas com impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições
com as demais pessoas.
Com essa afirmação, precisamos continuamente promover o crescimento de práticas educativas inclusivas em todas
as escolas, partindo de uma perspectiva que se fundamenta no
direito das pessoas com deficiência e que toda a sociedade possa reconhecer e participar deste movimento para a redução das
desigualdades sociais existente atualmente.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Observando o cenário atual somos levados a perceber
o enorme papel de destaque que a Educação Especial Inclusiva vem ganhando nos últimos anos, uma vez que a sociedade
contemporânea de forma mais contundente, vem demandando
por políticas públicas mais ativas e devidamente comprometidas para atender às pessoas com deficiência.
Dessa forma, existe toda uma rede de profissionais trabalhando de forma interdisciplinar e conjunta que atuam diretamente no acolhimento, cuidado, atenção e promoção de
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ações afirmativas para responder diretamente a esta demanda
tão latente acerca da Educação Inclusiva, o que de forma bastante positiva traz um processo de consolidação dos direitos de
crianças e adolescentes, que como sujeitos históricos devem ter
direitos devidamente garantidos (BRANCHER, 2016).
Em nosso trabalho, conseguimos perceber de forma concreta muitos destes avanços no mundo e no Brasil, através da
consolidação de Políticas Públicas que venham a garantir o direito pleno às pessoas com deficiência. Contudo esta práxis não
deve se isolar em si mesma, nem se distanciar de outras ações
ao redor do mundo que destituam de uma identidade mais
afirmativa ou que venha a deixar de avançar em direção a melhoria da atenção e da qualidade de um serviço tão importante
para a sociedade (NOGUEIRA et al. 2016).
A educação especial inclusiva deve ser especialmente entendida como uma compreensão mais contemporânea acerca
de como garantir o direito de todas as crianças a uma escola
digna e inclusiva (não excludente) que trabalhe a educação do
ser humano de forma a compor a sua integralidade nos mais
diversos aspectos (NETO et al. 2018).
Esta concepção de educação subentende que os indivíduos valorizem as diferenças humanas, bem como a igualdade de
oportunidades e, a partir destes pressupostos, abarcar a complexidade das diversidades sociais, culturais, étnico-raciais, físicas, sensoriais e intelectuais dos seres humanos sem deixar de
lado as questões de gênero (BRANDÃO; PATTUZZO; BELLON,
2015).
Compor todo este complexo, dialético e ao mesmo tempo instigante modelo de paradigma educacional é uma tarefa
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bastante árdua, uma vez que o exercício de aplicação deste exige uma profunda transformação cultural da sociedade em que
se deve fazer presente a discussão de preconceitos, bem como
do debate seguido da renovação do espaço escolar, de modo a
garantir não só o acesso mais a participação de todos na construção da aprendizagem (MADUREIRA, 2007).
Podemos afirmar que muitos avanços já podem ser notados no que tange a inclusão de pessoas com necessidades
especiais nos espaços escolares no mundo e no Brasil. Neste
trabalho, daremos enfoque ao conjunto de Leis, resoluções, Decretos, Convenções no mundo e no Brasil de maior relevância
para a educação especial.
A educação inclusiva em território brasileiro está marcada por diversas práticas sociais de diferenciação desde os séculos XVII e XVIII, favorecendo a exclusão e total rejeição dos indivíduos com deficiência nas escolas. Neste período a educação
ocorria fora da escola e o sujeito com deficiência não convivia
com os alunos “normais” (RODRIGUES, 2006).
A primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) surge em 1926, concomitante à fundação do Instituto Pestalozzi referência no atendimento de pessoas com deficiência mental. Neste período os Estados iniciam a criação de
instituições para atendimento às pessoas que tenham alguma
deficiência, entretanto, o acesso à educação inclusiva de qualidade e com os alunos na escola regular ainda não acontece
(DRUMOND, 2015).
Assim, dá-se início ao movimento das campanhas pelo
Brasil para sensibilizar a população e de acordo com Mazzotta
(2011, p.52, 53, 55), a primeira a ser instituída foi a Campanha
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para a Educação do Surdo Brasileiro (CESB) em 1957; [...] em
1958 foi criada a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão; [...] e em 1960 foi instituída a
Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes
Mentais (CADEME).
O Quadro 1sintetiza algumas importantes diferenças da
educação especial X educação inclusiva.
QUADRO 1 – DIVERSIFICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA TODOS

Fonte: Elaborado a partir de uma pesquisa in loco do autor (2022).

Sendo assim, dá-se início à proposta de atendimento aos
alunos com deficiência nas escolas e/ou instituições da sociedade brasileira. Nesta perspectiva, um movimento mundial toma
forma e organizações e instituições assumem o compromisso
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em defesa da inclusão (GLAT; FERNANDES, 2005).
Com efeito e como já mencionado anteriormente, acontece uma ampla discussão na sociedade em prol da escola inclusiva, onde as famílias que tinham filhos com deficiência foram
ouvidos e puderam ter seus direitos discutidos.
Posteriormente, seus direitos foram garantidos em Leis
e na implantação de políticas públicas, bem como através de
outros dispositivos legais e constitucionais. “Todo aluno com
necessidades especiais no Brasil, da educação infantil até a educação superior, tem direito ao Atendimento Educacional Especializado” (BRASIL, 2011).
De acordo com a Resolução n.º 4 de 2 de outubro/2009,
Artigo 4º, informa quem é o público-alvo do Atendimento Educacional Especializado, e considera como tal todos que se enquadram nas características definidas na presente resolução.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) insere-se no currículo escolar como mediação pedagógica e objetiva
o pleno atendimento às diferentes especificidades educacionais
e pedagógicas dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação, e sua
oferta deve estar em consonância com o projeto político pedagógico da escola, devendo estar presente em todas as etapas e/
ou modalidades da educação básica (ARAÚJO et al. 2020).
Sobre o processo de inclusão nas escolas, Griboski et al.
(2008, p. 9), relatam:
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma
ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum
tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui
um paradigma educacional fundamentado na conEditora Via Dourada
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cepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis, e que avança em
relação à idéia de equidade formal ao contextualizar as
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Ao reconhecer que as dificuldades
enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e
criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva
assume espaço central no debate acerca da sociedade
contemporânea e do papel da escola na superação da
lógica da exclusão.

Corroborando o exposto acima, o Decreto 7.611/2011, que
dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional
especializado, em seu Art. 2, parágrafo segundo, diz:
§ 2 O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a
participação da família para garantir pleno acesso e
participação dos estudantes, atender às necessidades
específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação com as demais
políticas públicas (BRASIL, 2011).

Quanto à prestação e oferta do atendimento educacional especializado, o Decreto 7.611/2011, cita que este poderá ser
prestado de forma complementar ou suplementar.
I - Complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como
apoio permanente e limitado no tempo e na frequência
dos estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou
II - Suplementar à formação de estudantes com altas
habilidades ou superdotação (BRASIL, 2011).

Define ainda que o atendimento educacional especializado, é a associação de atividades, recursos pedagógicos e de
acessibilidade, organizados institucional e continuamente para
atender as necessidades dos alunos.
Nesse contexto, a escola inclusiva se fortalece e revela-se
no Brasil a partir da década de 1990, por meio da Constituição
Federal de 1988, artigo 208, que garante o direito das pessoas
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com necessidades especiais a receberem educação escolar.
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: III - atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).
A Constituição refere-se pela primeira vez a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado e trata também
dos casos de excepcionalidade, nos quais o atendimento educacional necessita de uma avaliação, exigindo assim uma forma
diferente no seu atendimento. Dessa forma tivemos um grande
avanço na educação dos alunos com deficiências, pois a constituição veio garantir que estes sejam atendidos na rede regular
de ensino, qualquer que seja a esfera: municipal, estadual ou
federal (BUIATTI, 2013).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9394/96), também corrobora a inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas regulares, efetivando o ingresso
e a permanência do aluno com deficiência na rede regular de
ensino, garantindo a matrícula assegurada e que atenda todas
as singularidades dos alunos com deficiências desde a educação
infantil.
Saliento que na LDB nº 9394/96, no artigo 58, define a
educação especial como,
Art. 58 -Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em
função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns do ensino
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regula
r.
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional
do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos,
durante a educação infantil (BRASIL, 1996).

Assim, enfatiza o atendimento na escola e que a oferta e
formato da organização na educação especial, acontecerá através do atendimento em salas de aula comuns do ensino regular,
em instituições especializadas ou ainda, em turmas / classes
especiais da escola. Situa ainda a educação especial como parte
integrante do sistema de ensino (MANTOAN, 2004).
Identificamos na aplicação da Lei, a integração dos alunos com deficiência em todas as áreas da sociedade, com direito à educação inclusiva que deve ser comum a todas as pessoas,
com o estabelecimento de uma educação que o inclua no ensino regular, assegurando o pleno direito de integração e participação na comunidade escolar (AINSCOW, 2009).
A LDB também traz no artigo 58, parágrafo I, que “haverá quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial” (BRASIL, 1996).
O conteúdo do texto trata também da formação de professores e adaptação e/ou criação de currículos, técnicas, métodos e recursos que assistam as necessidades dos alunos com
algum tipo de deficiência.
Esse atendimento tem o objetivo de suplementar ou complementar a formação iniciada em sala de aula regular, com
vistas à maior independência e autonomia do aluno na escola
e fora dela. O local de atendimento deve acontecer nas Salas
de Recursos Multifuncionais (SRM) presentes nas escolas ou
ainda em Instituições com as quais o poder público mantenha
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convênios (ANACHE; RESENDE, 2016).
Em face dessa realidade e tendo a educação especial como
modalidade e sua transversalidade desdobrando-se sobre todos
os níveis, modalidades e etapas do ensino, a política da educação especial vem atender prontamente aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades / superdotação e fornece informações valiosas sobre as
condições de acessibilidade que são extremamente necessárias
para que permaneça na escola e seja persistente nos estudos
(HATHENHER, 2017).
Nesta perspectiva, é importante que a escola tenha em
seu Projeto Político Pedagógico (PPP), o direcionamento para
a formulação de um projeto escolar que contemple a inclusão,
amplie o debate na comunidade escolar, estimule comportamentos, valores e atitudes docentes, discentes e na sociedade
em seu entorno. Faz-se necessário que diante das mudanças
sociais frequentes, a escola possa possibilitar e internalizar uma
prática pedagógica inclusiva e eficaz em seu cotidiano, que provoque mudanças e proponha uma nova organização curricular
inclusiva e que seja implementada por professores, núcleo gestor, pais, alunos e funcionários (CASTRO; WERLE, 2005).
Dessa forma, as Diretrizes estendem o caráter da educação especial para o atendimento especializado que complemente ou ainda, suplemente a escolarização do indivíduo, garantindo a construção e atendimento à diversidade de condições de
todo e qualquer aluno (VIEGAS, 2014).
Diante desta conjuntura de divergências nas relações humanas de nossa sociedade é preciso que investimentos sejam
feitos na escola, base de uma sociedade desenvolvida, ofertanEditora Via Dourada

Marcos Antonio da Silva Pereira | 51

do os serviços indispensáveis para que os alunos públicos da
educação especial sejam atendidos com qualidade (MATISKEI,
2004).
A ideia de educação inclusiva deve ser assegurada na
prática, não somente nos documentos legais que norteiam a
educação em nosso país. Esta deve se fundamentar nas diferenças que existem na humanidade e nas diferentes formas de
aprendizagem que reconhecemos em nossos alunos, quando
adentramos na sala de aula. Precisamos sensibilizar os profissionais da educação e toda uma sociedade sobre a forma de
olhar e sentir a limitação existente em nossos alunos (FERREIRA, 2005).
Devemos nos perguntar e refletir sobre quem são as pessoas/profissionais que irão realizar na prática, o atendimento
aos alunos com deficiências e para isto a sociedade necessita de
que haja uma mudança de valores, atitudes e concepções pedagógicas e sociais (SEABRA, 2012).

3 CONCLUSÃO
Como resultado da pesquisa realizada e dos dados mostrados, percebemos que existe um crescimento constante da
procura das pessoas com deficiência, em busca de um modelo
de aprendizado inclusivo nas escolas públicas brasileiras. Embora, ainda exista uma lacuna entre o que a Lei determina e o
que realmente acontece nas instituições escolares, que se destinam a realizar a inclusão das pessoas com deficiência, as famílias têm buscado essa abertura na educação pública.
Nas últimas décadas, as instituições escolares têm deSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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monstrado uma maior preocupação pelo processo de inclusão
das pessoas com deficiência no ensino regular, adaptando seus
currículos, os projetos políticos pedagógicos e as práticas pedagógicas que acontecem na sala de aula.
De forma resumida, a escola é uma instituição que serve
à sociedade e como tal, tem a precípua tarefa de veicular, transmitir, disseminar todo o conhecimento adquirido ao longo da
trajetória da humanidade, para todos os que dela precisam. É
na escola que as relações sociais permitem de forma harmônica, o diálogo, a troca de saberes e habilidades, permitindo dessa
forma o respeito à diversidade e assim, romper com a exclusão.
As várias leis que tratam do processo de inclusão no Brasil, nos permitem acreditar que através da atuação dos gestores
escolares, professores, funcionários, pais, seremos capazes de
promover ações integradas e dessa maneira atender às necessidades individuais de cada estudante que ingresse na rede pública de ensino.
Ainda temos muito a conquistar e exigir dos poderes
públicos para que garantam os direitos, de acessibilidade, de
permanência, de atendimento educacional especializado, de infraestrutura adequada, de escolas adaptadas e equipadas com
material e mobiliários adequados, enfim oferecer todos os recursos que promovam a cidadania e dignidade das pessoas com
deficiência. Nos deparamos com muitas transformações na comunidade escolar quanto à sua rotina pedagógica e na prática
a inclusão ainda é uma atitude inovadora, sendo descoberta e
descortinada aos poucos.
Os recursos disponibilizados para trabalhar a aprendizagem, a inserção de novas tecnologias, a adaptação de recursos
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de acordo com cada deficiência, o acompanhamento familiar e
individual do aluno, seu acolhimento, os vários jogos disponibilizados, enfim, são formas de aprendizado e interação social,
que estimulam e incluem o estudante com deficiência. Toda
essa relação de acolhimento acontece na referida escola e é de
grande importância para o desenvolvimento do aluno com deficiência.
As leis garantem a escola inclusiva, porém está só acontecerá quando gestores, professores, alunos, pais, estudantes e
alunos com deficiência despertarem para o verdadeiro projeto
de inclusão, onde todos os que fazem a comunidade escolar, se
tornam agentes em incluir.
Dessa maneira, a escola e a comunidade escolar, devem
não apenas se contentar com o que é destinado à escola, mas
cobrar leis mais eficientes e recursos para proporcionar uma
aprendizagem singular em que cada criança se construa no
ambiente escolar.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 3
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A
EVASÃO ESCOLAR
Zenilda de Sousa Moura1
1 INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos – EJA, faz parte constitutiva da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394 de dezembro
de 19996, enquanto modalidade da educação Básica, nas suas
etapas Ensino Fundamental e Médio, e destina-se àqueles que,
por alguma razão, se afastaram dos estudos e a eles estão retornando.
Este trabalho tem como proposta, apresentar as informações adquiridas no período de Estágio Supervisionado III,
que tem como tema, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – A
Evasão escolar, como artigo acadêmico, tendo em vista, a conclusão do processo de formação do presente curso de Pedagogia.
Em face do cenário atual observa-se que a Educação de
Jovens e Adultos é de suma importância não só para o desenvolvimento intelectual da população menos favorecida, mas
principalmente pela possibilidade de maior igualdade social,
1
Bacharela em Administração de Empresas; Licenciatura em Pedagogia; Pós-graduação em docência do ensino superior; Pós-graduação em gestão de Pessoas e Liderança Organizacional. Atualmente professora na rede estadual de ensino do Ceará (base comum / base técnica). Natural de Maranguape
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Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

60 | Desafios na prática docente

auxiliando na eliminação das discriminações, possibilitando
o exercício do pensamento, a apropriação de conhecimentos
mais avançados e a autovalorização do sujeito. Nesta perspectiva, podemos considerar que a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) atende esta dívida com quem não teve acesso a este bem
social, tendo uma função reparadora e de reconhecimento da
igualdade ontológica (BRASIL, 2000).
Atualmente a evasão escolar nas turmas de EJA é um
tema pertinente que está presente na maioria das escolas do
nosso país. Em geral, percebe-se que os principais problemas
são encontrados na falta de qualificação dos professores que,
na maioria das vezes, não são preparados para esse público.
Além do material didático, que não é contextualizado a partir
da realidade dos alunos e das condições de vida deles que não
favorece seu desenvolvimento educacional dificultando a permanência e conclusão da Educação Básica.
Percebe-se que é necessária uma dedicação especial para
a Educação de Jovens e Adultos, pois esta modalidade de ensino
atinge uma parte da população que já exerce um papel importante na sociedade, porém quanto a educação formal, ainda não
estão formados plenamente. Necessitam de uma educação que
seja de fato para a vida e para o trabalho, ou seja, uma aprendizagem significativa que possa melhorara a sua atuação como
cidadão, sua inserção profissional ou permanência no mercado
de trabalho.

2 OBJETIVOS
O presente trabalho apresenta como objetivo geral traEditora Via Dourada
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çar um estudo sobre as prováveis causas da evasão escolar na
modalidade de ensino Educação de Jovens e adultos (EJA), bem
como, ressaltar a importância e peculiaridades do ensino nesta
modalidade.
Tendo como objetivos específicos:
• Analisar o perfil do professor para a Educação de
Jovens e Adultos, refletindo sobre as práticas pedagógicas dos
mesmos.
• Compreender o perfil dos estudantes da Educação
de Jovens e Adultos, pontuando os fatores que despertam interesse e motivação para os estudos.
• Identificar as metodologias e os materiais didáticos
utilizados na Educação de Jovens e Adultos.

3 JUSTIFICATIVA
A temática abordada neste trabalho, “Educação de Jovens
e Adultos: A evasão escolar na modalidade de ensino EJA”, decorreu principalmente pela necessidade de cumprir os créditos
da disciplina de Estágio Supervisionado III que trata da temática Educação de Jovens e Adultos (EJA), e também, por compreendermos que a educação é fator fundamental na constituição
de uma sociedade.
O trabalho se justifica e torna-se relevante, na medida
em que discute a importância da EJA, uma vez que essa modalidade de ensino progressivamente vem sendo reconhecida e ganhando maior visibilidade na grade curricular das redes públicas de ensino pois, é de grande valia, à reintegração dos alunos
na sociedade quando esses se encontram dentro da escola, na
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ótica de superar a evasão. A evasão escolar em qualquer nível
de ensino, é um desafio para os profissionais da educação e um
problema a ser resolvido no nosso sistema de ensino, pois, de
acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio
Teixeira – INEP (2009), alguns números da evasão no Brasil
mostram que a todo ano milhares de crianças e adolescentes
deixam as salas de aulas pelos mais diversos motivos. Na avaliação INEP, a evasão escolar é concretizada quando o aluno
deixa de frequentar as aulas no decorrer do ano letivo. É neste
contexto que está inserida a Educação de Jovens e Adultos –
EJA, para atender a esse público diversificado e de interesses
distintos.
Nesse sentido torna-se necessário compreender o contexto histórico da EJA, bem como, os fatores geradores da evasão escolar nesta modalidade de ensino, além do estudo sobre o
perfil dos estudantes através de investigação acerca de metodologias para propor ações que visem amenizar a evasão escolar
e possa despertar o interesse e motivação desse público que em
algum momento de sua vida já teve que abandonar a escola ou
se quer chegaram a frequentar por diversos motivos.

4 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS NO BRASIL
4.1 PRECEITOS DA EJA NO BRASIL
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de
ensino específica da educação básica que se propõe a atender
a um público ao qual foi negado o direito à educação durante a
Editora Via Dourada
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infância e adolescência seja pela oferta irregular de vagas, seja
pelas inadequações do sistema de ensino ou pelas condições
socioeconômicas desfavoráveis à sociedade.
Para Oliveira (1999), os alunos da EJA vivem no mundo
urbano, industrializado, burocratizado e escolarizado, em geral
trabalhando em ocupações não qualificadas. Trazem a marca da
exclusão social, mas são sujeitos do tempo presente e do tempo
futuro, formados pelas memórias que os constituem enquanto
seres temporais. São, ainda, excluídos do sistema de ensino, e
apresentam em geral um tempo maior de escolaridade devido
a repetências acumuladas e interrupções na vida escolar.
Para que se considere a EJA enquanto uma modalidade
educativa inscrita no campo do direito, faz-se necessário superar uma concepção dita compensatória baseada na recuperação
de um tempo perdido de escolaridade no passado e a ideia de
que existe idade certa para apropriação do aprendizado. Nesta
perspectiva, é preciso buscar uma concepção mais ampla das
dimensões tempo/espaço de aprendizagem, na qual educadores e educandos estabeleçam uma relação mais dinâmica com
o entorno social e com as suas questões, considerando que a juventude e a vida adulta são também tempos de aprendizagens.
Os artigos, 1º e 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/1996 fundamentam essa concepção enfatizando a educação como direito que se afirma independente do
limite de idade. Senão vejamos: Art. 1º - A educação abrange os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais. Art. 2º A educação, dever
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da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Por se tratar em especial à EJA como modalidade, porém,
foi criado artigos dentro da legislação e, reconhecida como direito garantido e obrigatório, especialmente para jovens e adultos, que não se encontravam inclusos na rede de ensino, fazendo com que a EJA ganhasse maior visibilidade de acesso dos aspectos legais nas etapas do ensino Fundamental e Médio, assim
como, de dar continuidade em outros cursos e programas de
educação. A reconfiguração da modalidade EJA, está garantida
em marcos legais e operacionais, pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional- LDB/1996, ela ganha um novo olhar e
entendimento como modalidade da educação básica, que é evidenciada nos arts. 37º e 38º, sobre a garantia do direito e obrigatoriedade gratuita do Ensino Fundamental e Médio.
Vale ressaltar que a partir de ideias mais democráticas
oriundas de diversos autores, surge as do educador, defensor
da educação para jovens e adultos, Paulo Freire que abre novos
caminhos e desafios ao mundo através de sua proposta a partir
da segunda metade dos anos de 1950 em meio às formas tecnicistas da educação oferecidas pelo Estado brasileiro. O sistema
de educação e alfabetização de forma instrumental mecânica,
e tecnicista foi até a década de 1980, quando, a partir daí terminado e período da ditadura militar (1984), começou a surgir
através da reflexão e da utilização dos resultados prestados à
educação por Freire que desenvolveu um grande trabalho educacional em vários estados e municípios. Freire propôs trabaEditora Via Dourada
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lho com jovens e adultos a partir do contexto social e individual
da realidade de cada aluno, juntando as ideias significativas dos
mesmos, através dos objetos de trabalho para se chegar aos códigos linguísticos, pois para o aluno/educando aprender falar
ou dominar sua língua, deveria era associar a linguagem oral a
complexidade dos códigos escritos, em seu meio social e politico. Conforme a concepção de Freire (1997, p. 81), o qual afirma
que “aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais
nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto,
não numa manipulação dinâmica que vincula linguagem a realidade”. Observamos que diante desta visão política e inovadora
de Freire (1997) surge no país novos programas para a alfabetização de jovens e adultos.

4.2 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO
BRASIL 		
No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos vem marcada
pela reprodução dos conceitos das elites que, ao longo dos séculos dominam o país. Destacamos que no período colonial, havia uma estrutura no trabalho de catequização realizado pelos
jesuítas que incluía, além da difusão do evangelho e o ensinamento dos ofícios básicos ao funcionamento da economia colonial, destinado aos índios e negros, outra destinada aos filhos
dos proprietários. Considerando que as elites econômicas da
época, é quem detinham os privilégios, pouco ou quase nada,
foi realizado quanto à educação de jovens e adultos, no Brasil
colônia.
Com o advento da Constituição de 1824, sob forte inSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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fluência européia, firma-se a garantia de “instrução primária
para todos os cidadãos”. Porém, como os conceitos de cidadania
eram restritos aos donos do poder econômico continuava, grande parcela da população, os escravos, as mulheres, os pobres,
dentre outros, alijados do processo. No período Vargas, 1930
pode-se dizer, o Estado brasileiro posiciona-se contrariamente
ao federalismo de oligarquias regionais e passa a reafirmar-se
como uma Nação e, com isso, o papel central do Estado manifesta-se de maneira inequívoca.
Diante disso, há consequências nos aspectos educacionais, cujos pontos básicos destas, são a criação de um Plano
Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo federal, que determina de forma clara as competências de
cada uma das esferas de governo Federal, Estadual e Municipal
(HADDAD, DI PIERRO, 2000). Mas é somente nos anos 1940
que começa a se delinear de forma mais sistemática uma política pública do Estado brasileiro direcionada às grandes massas
de jovens e adultos. A partir deste momento, a Educação de
Jovens e Adultos começa a ser tratada como campo específico,
diferenciado da educação elementar comum, ganhando espaço
e presença no pensamento pedagógico e na política educacional brasileira.

4.3 HISTÓRICO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA EJA NO BRASIL
A história da Educação de Jovens e Adultos – EJA apresenta muitas variações e controvérsias ao longo do tempo, demonstrando estar estreitamente ligada às transformações soEditora Via Dourada
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ciais, econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes
momentos históricos da sociedade brasileira. Inicialmente a
alfabetização de adultos para os colonizadores, tinha como objetivo instrumentalizar a população, ensinando-a a ler e a escrever.
Com a Constituição de 1934 estabeleceu a criação de um
Plano Nacional de Educação, que indicava pela primeira vez a
educação de adultos como dever do Estado, incluindo em suas
normas a oferta do ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensiva para adultos. Na década de 40 foi
criado O Fundo Nacional do Ensino Primário – FNEP; o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas – INEP; o surgimento das
primeiras obras dedicadas ao ensino supletivo; o lançamento
da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA,
e outros. Este conjunto de iniciativas permitiu que a educação
de adultos se firmasse como uma questão nacional.
Em 1947, o MEC promoveu a Campanha de Educação
de Adolescentes e Adultos – CEAA. A campanha possuía duas
estratégias: os planos de ação extensiva (alfabetização de grande parte da população) e os planos de ação em profundidade
(capacitação profissional e atuação junto à comunidade). O objetivo não era apenas alfabetizar, mas aprofundar o trabalho
educativo. Essa campanha atuou no meio rural e no meio urbano, possuindo objetivos diversos, mas diretrizes comuns. Ainda
em 1947, realizou-se o 1º Congresso Nacional de Educação de
Adultos. Já nos anos 50, foi realizada a Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo – CNEA. Na década de 60, com
o Estado associado à Igreja Católica, novo impulso foi dado às
campanhas de alfabetização de adultos. No entanto, em 1964,
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com o golpe militar, todos os movimentos de alfabetização que
se vinculavam à ideia de fortalecimento de uma cultura popular foram reprimidos.
Na década de 70, ainda sob a ditadura militar, marca o
início das ações do Movimento Brasileiro de Alfabetização –
MOBRAL, que era um projeto para se erradicar o analfabetismo
em apenas dez anos, sendo substituído em 1985 pela Fundação
EDUCAR.
O contexto da redemocratização possibilitou a ampliação
das atividades da EJA. Na década de 90 com a Fundação EDUCAR surge uma proposta de alfabetização para jovens e adultos,
incumbido pelo movimento popular nas lutas pela educação da
sociedade, sendo um Projeto com a perspectiva de dar suporte
a alfabetização denominado por Movimento de Alfabetização
de Jovens e Adultos MOVA.
Em janeiro de 2003, o MEC anunciou que a alfabetização
de jovens e adultos seria uma prioridade do novo governo federal lançando o Programa Brasil Alfabetizado, a assistência é
direcionada ao desenvolvimento de projetos com as seguintes
ações: Alfabetização de jovens e adultos e formação de alfabetizadores.
Dentre esses programas sucedidos, surgiu também o
PROJOVEM, criado com o objetivo de favorecer e oportunizar
a inclusão de jovens, assim como, adultos que abandonaram
a escola, sendo um programa de escolaridade em nível fundamental na modalidade da educação de jovens e adultos –EJA,
com a integração à qualificação profissional e social.
Assim, entendemos que a Educação de Jovens e Adultos, deve ser tratada juntamente com outras políticas públicas
Editora Via Dourada
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e não isoladamente, porque na medida que esses mecanismos
acontecerem os resultados serão melhores para a educação na
EJA.

5 METODOLOGIAS
No presente trabalho, adotou-se uma pesquisa de natureza qualitativa que segundo Severino (2007, p.119) é que se
refere ao “estudo preocupado com as questões de ordem do conhecimento amplo no trato da sua elaboração, de natureza social” que neste caso da evasão na EJA, tenta identificar elementos de caráter social e estratégias de aprendizagem de combate
ao abandono da escola.
Esta pesquisa também engloba o contexto da pesquisa
bibliográfica, pois este tipo de pesquisa é primordial na construção da pesquisa científica, uma vez que nos permite conhecer melhor o fenômeno em estudo. A pesquisa bibliográfica,
para-Fonseca (2002), é realizada
[...] a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web
sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma
pesquisa
bibliográfica, que permite ao pesquisador
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem,
porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente
na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a
respeito do qual se procura a
resposta (FONSECA,
2002, p. 32).

É também uma pesquisa exploratória no sentido de
buscar momentos da realidade, combinada com a procura por
fontes bibliográfica. Portanto, a abordagem qualitativa de um
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tipo de pesquisa dá-se por se realizar leituras diferentes sobre
este tipo de situação social que envolve a EJA, ou seja, descreve
de maneira minuciosa o que diferentes autores pensam sobre
este tema educacional e suas implicações na aprendizagem dos
alunos. Por se tratar de pesquisa bibliográfica, foi realizado um
levantamento teórico dos principais autores que discutem a
temática da EJA. Após o levantamento bibliográfico, os dados
foram analisados conforme a situação de alunos que sofrem a
evasão e consequente problema na aprendizagem na escola.
Outros dados que auxiliaram para fundamentação desta
pesquisa, foram adquiridos a partir de uma minuciosa coleta
de dados, resultante da experiência do Estágio Supervisionado
III – Educação de Jovens e Adultos, realizado em uma escola estadual no período de 08 de junho de 2021 a 08 de julho de 2021
tendo em vista, autenticação da presente obra.
Em face das considerações apresentadas, pode-se afirmar que o trabalho se resume em algumas etapas para alcance
do objetivo propostos: Levantamento bibliográfico acerca da
modalidade EJA; Metodologia utilizada para a fundamentação
da pesquisa; Análise dos dados coletados e regência do trabalho; Observação in locu, seguindo um roteiro de observação
para coleta de dados relacionados ao tema em questão.

5.1 COMO FUNCIONAM AS AULAS
As aulas para a turma da EJA A noturna funciona atualmente no formato online de segunda a quinta feira das 19:00
horas às 21:00 horas devido ao período atípico do isolamento
social, sendo um dia da semana destinado a uma área do coEditora Via Dourada
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nhecimento. A interação com a turma acontece por meio de
ferramentas tecnológicas como o Google Meet, por onde ocorre
as lives e o Classroom, ferramenta utilizada para que os professores disponibilizem as atividades e assim os alunos as executem e reenviem para que os professores realizem as devidas
considerações, dentre outras. A participação da turma nas aulas onlines foi reduzida, o que já era característico da turma no
formato presencial, segundo o professor regente, se agravando
mais ainda durante o isolamento social.
Os professores procuravam ministrar suas aulas de forma clara e objetiva dando ênfase o desenvolvimento do protagonismo do estudante a partir de aprendizagens significativas
para o contexto em que vivem ao mesmo tempo em que dialoguem com questões globais, enfatizando também a importância do conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional do educando.
Tendo em vista as especificidades dos alunos da EJA já
mencionadas previamente, pude perceber que os professores
são bem preparados para atuar nesta modalidade de ensino,
pois a didática aplicada favorecia a participação dos alunos, os
mesmos se sentiam respeitados e a vontade para questionar
e esclarecer possíveis dúvidas, pois o professor considerava e
valorizava os seus conhecimentos prévios, tendo em vista que
o aluno da EJA já tem uma certa experiência de vida. Assim,
de acordo com Freire (1996, p. 30), há que existir interação pedagógica, “por que não se deveria estabelecer certa intimidade
entre ação dos saberes curriculares fundamentais aos alunos
e a experiência social que eles têm como indivíduos”. Mais que
professores, os profissionais da EJA eram bons ouvintes e huSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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manos, sempre voltando sua educação ao estímulo e a compreensão dos educandos, incentivando-os a reconhecer a importância da educação no processo de melhoria da qualidade de
vida.
Percebe-se que apesar da redução na participação dos
educandos nas aulas onlines, para os que se faziam presentes,
demostravam esforço, garra, perseverança, autoconfiança e determinação em cumprir seu ensino médio e assim poder realizar seus objetivos de vida. A escola preocupada com os alunos
que não participavam das aulas onlines por diversos motivos
disponibilizava atividades impressas para que pudesse comtemplar o maior número possível de estudantes e assim evitar
a evasão escolar.
Ademais as aulas foram adaptadas a realidade dos alunos, os professores exerciam o seu papel com maestria e os
estudantes demostravam motivação e interesse apesar das dificuldades enfrentadas.

5.2 OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS
ALUNOS DA EJA PARA SE MANTER NA ESCOLA
A procura pela Educação de Jovens e Adultos vem sendo crescente por uma demanda heterogênea da população,
que apresenta um perfil que vem mudando em relação à idade, comportamento, atitudes e expectativas. Trata-se de um jovem, adulto ou idoso que historicamente vem sendo excluído
por falta de acesso à escola, pela exclusão da escola regular,
pela necessidade de trabalhar, cuidar dos filhos, sendo diversas
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as situações da não continuidade nos estudos.
Os desafios enfrentados pelos alunos da EJA no cotidiano escolar são muitos na busca por um ensino com qualidade, como exemplo, a diversidade cultural, a diferença de idades
entre os alunos, equacionando dificuldades de estabelecerem
boas relações, a superação do analfabetismo digital, o cansaço,
a desmotivação, problemas inerentes à vida adulta, como administrar a casa, filhos, coisas para resolver no trabalho, dentre
outros.
Vale ressaltar que na conjuntura de entrada do adolescente na Educação de Jovens e Adultos, existem dois aspectos
significativos a considerar, após repetidas experiências de insucessos, os alunos são vistos como tamanho e idade para estar
na mesma série que colegas com trajetórias diferentes, como
também, o envolvimento em brigas e outros comportamentos
caracterizados como indisciplina (GUEDES, 2009). Diante dessa situação, o jovem chega na EJA desestimulado, com a sensação de fracasso e de querer mudar essa situação, não sendo
nada fácil, nem para os aprendentes, nem para os educadores.
O momento de chegada desses alunos é de grande importância,
pois o que eles trazem deixam marcas intensas no indivíduo,
causando indiferença em relação às aulas, indisciplina, nervosismo diante de avaliações.
Já o perfil do aluno adulto é provido de esperança, de
busca por um futuro melhor, pois estão cheios de angústias,
que são causadas por insucessos escolares, pessoais, na busca
de um recomeço diferente. Desta forma, percebemos ser preciso ter cautela ao receber esse aluno adulto, pois, ele poderá
se sentir um ser inferior diante do mundo, sendo incapaz de
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aprender. Nesse sentido, a escola como um todo, precisa ajudar a resgatar esse sentido de uma vida melhor, de possibilidades de conquistas no agora e no futuro próximo. Outro tipo
de perfil que adentra a essa modalidade de ensino básico é do
idoso. O retorno desses educandos ao mundo escolar é significativo, pois, para eles o retorno à escola poderá garantir uma
ocupação e uma melhor participação na sociedade.
ssim, percebemos que são muitos os desafios que os alunos da EJA enfrentam para se manterem em uma rotina escolar, pois constituem um grupo bastante heterogênea no que diz
respeito à idade, características socioculturais, inserção ou não
no mundo do trabalho, local de moradia, entre outras características (GUEDES, 2009). Neste sentido, é preciso ressignificar
a escola, no momento de chegada desses alunos, sejam eles jovens, adultos ou idosos. É de suma importância, porque a decisão de voltar não é fácil. Entendemos que o não atendimento
adequado aos interesses desses sujeitos poderá gerar um clima de frustração, de medo, de insegurança, de dificuldade de
aliar os estudos com o trabalho e a vida familiar, a vergonha
da idade. É relevante mostrar que eles são muito corajosos em
retornar para enfrentar esse desafio, estabelecendo um nível de
diálogo, fortalecendo os saberes demonstrados por eles e que
são tão importantes quanto os conteúdos que estudarão. As características comuns a essas iniciativas é o reconhecimento, o
acolhimento e a valorização da diversidade dos educandos.

5.3 PLANEJAMENTO DAS AULAS DA EJA
Podemos observar que a maioria das licenciaturas não
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prepara o educando para atuar com jovens e adultos, os professores tendem a reproduzir nessas turmas os métodos e conteúdos curriculares do ensino das crianças, até que o acúmulo de
experiência e o trabalho coletivo lhes permita construir novos
saberes da docência (Ribeiro, 1999).
A questão que se coloca, então, é como tornar o ensino
básico para os jovens e adultos mais relevante e atrativo, de
modo a reverter a baixa procura, os elevados índices de abandono e o desprestígio da modalidade.
É nesse momento que vem a tona a importância do planejamento de ensino no contexto da pedagogia crítica em que
reside na necessidade dialética de concretizar o trabalho pedagógico por meio de uma atividade mediadora entre os indivíduos e o social, entre os/as alunos/as e a cultura social historicamente acumulada, cuja função é facilitar, por meio de complexos temáticos dos conteúdos, os conceitos, de atividades, de
métodos, de estratégias de ensino, e da socialização do conhecimento vinculado à luta pela democratização da escola e da
sociedade.
Os professores que lecionam nesta modalidade de ensino realizam planejamentos individuais e coletivos juntamente
com a gestão escolar, com o intuito de atender as necessidades
dos educandos tendo em vista as suas especificidades.
As atividades propostas são planejadas de forma que
os estudantes tenham autonomia para realizá-las. Caso haja
alguma dúvida os professores estão sempre à disposição nos
horários específicos para dar-lhes os devidos esclarecimentos.
As atividades também são desenvolvidas de modo que possam
contemplar a todos levando em consideração a heterogeneidaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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de da turma com questões desafiadoras para levar os discentes
ao raciocínio, aprendizado e desenvolvimento de habilidades
comportamentais.
Os professores da escola em questão, planejam as suas
aulas de forma clara e objetiva para que não deixem dúvidas.
Os objetivos propostos são expressos de tal forma que possuem
o mesmo significado, tanto para o professor quanto para os
alunos. Os docentes procuram utilizar uma linguagem simples
e de fácil compreensão, possibilitando maior interação da turma, além incluir no planejamento das aulas as metodologias
ativas para tornar as aulas mais atrativas e interessantes como
gamificações através de aplicativos educativos. Os alunos entendem que os objetivos propostos são viáveis ou de possível
realização, tornando a aprendizagem significativa.
Percebe-se que por meio de um plano de aula bem elaborado levando em considerações a realidade do aluno é possível
despertar nos educandos o interesse, foco, determinação e até
a superação de algumas das diversas dificuldades enfrentadas
por este público durante a rotina escolar.

5.4 RESULTADOS
Os resultados percebidos diante das observações sobre
a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizada
em uma escola estadual foram de grande valia. Haja vista, identificarmos que o contexto escolar do aluno da EJA destaca-se
por vários fatores que contribuem para a sua evasão da escola,
tais que os conflitos familiares, a questão de os alunos terem
que trabalhar para ajudarem na renda familiar. A jornada de
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trabalho diária que provem de cansaço, e outro fator que contribui muito é o ingresso na criminalidade e no tráfico de drogas, se tornando pontos fortes que levam a evasão. As práticas
pedagógicas também contribuem, pois, podem destacar a falta
de uma proposta em que as disciplinas fossem integradas, já
que no cotidiano estas não estão separadas e devemos levar em
consideração do adulto, por apresentar um conjunto de saberes
que produz na sua prática social, onde o educando precisa se
identificar com os conteúdos propostos pelos professores. Freire (2006, p. 52), defende que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Nesta declaração do autor, conseguimos
observar que os profissionais da educação ou o simplesmente
educador, como assim os denomina, precisa proporcionar possibilidades para que os alunos possam produzir e construir a
partir do seu próprio conhecimento o que ajudaria em grande
medida as ações para diminuir a evasão na EJA.
Observamos que as peculiaridades dos alunos do ensino
na EJA, requer realizar uma adequação aos interesses deste público, visando uma efetiva busca pelo crescimento e desenvolvimento intelectual, profissional e pessoal que a escola pode lhe
oferecer, sendo este também papel das instituições e do Estado
e da família.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de tais considerações, podemos concluir, que os
pontos apresentados como objetivos norteadores do presente
trabalho, foram atingidos de forma satisfatória e enriquecedoSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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ra, haja, termos chegado ao final desta pesquisa, com resultados bibliográficos e empíricos, bastantes expressivos.
Considerando a trajetória da EJA no Brasil, este tem sido
pautado por campanhas ou movimentos desenvolvidos, a partir
da administração federal, com envolvimento de organizações da
sociedade civil, visando à realização de propostas ambiciosas de
eliminação do analfabetismo e formação de mão-de-obra, em
curtos espaços de tempo. Percebe-se desta forma, que a modalidade de educação (EJA), tem seu lugar no sistema educacional
nacional, devendo ser considerada a altura das demais modalidades empregadas na educação brasileira. É oportuno lembrar
que muitos podem e devem contribuir para o desenvolvimento
do ensino da EJA, evitando a evasão, pois, governantes devem
implantar políticas integradas para a EJA, as escolas devem elaborar um planejamento adequado para seus próprios alunos e
não seguir modelos prontos, os professores devem estar sempre atualizando seus conhecimentos e métodos de ensino, os
alunos devem sentir orgulho da EJA e valorizar a oportunidade
que estão tendo de estudar e ampliar seus conhecimentos.
Ademais, entendemos que pesquisas relacionadas a temática “educação de jovens e adultos (EJA)”, não se esgota com
este trabalho, pois consideramos que se faz necessário novos
estudos, e aprofundadas discussões, que contribuirão para o
enriquecimento e melhor aplicabilidade desta e de outras modalidades de ensino, para melhoria das práticas e aplicabilidades da educação no contexto geral.
Baseando-se nas informações adquiridas no período do
estágio supervisionado III, entendemos que a modalidades de
Ensino acima citada é extremamente relevante, no sentido de
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transformar a vida do cidadão, que em período oportuno teve
seu acesso à educação interrompido. Finalmente consideramos
que devemos continuar esse estudo em pesquisa mais aprofundada na EJA. Procuramos verificar quais seriam as possíveis e
mais viáveis alternativas de intervenção pedagógica que a escola enquanto uma instituição deve zelar por objetivos educacionais comuns capaz de definir entre suas metas manter o aluno
na escola, ainda que este trabalhe.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 4
A IMPORTÂNCIA DE ESTIMULAR O ALUNO
DAS SERIES INICIAIS A PRÁTICA
DA LEITURA
Zenilda de Sousa Moura1
1 INTRODUÇÃO
A leitura não é apenas uma das ferramentas mais importantes para o estudo e o trabalho, é também um dos grandes
prazeres da vida. Devemos nos lembrar que não existem apenas livros de literatura. É importante que a criança conheça,
desde pequena, a variedade de gêneros disponíveis.
Na presente pesquisa, busca-se dar ênfasea importância de estimular o aluno das series iniciais a pratica da leitura,
compreendendo que nesta idade a grande maioria das crianças
gostam de histórias simples e curtas, com uma ligação muito
grande com cenas do seu cotidiano.
Colaborar com a criança na aprendizagem e domínio da
linguagem falada e escrita, ouvindo-a, estimulando-a a contar
histórias e fatos que ela vivencia, mostrando-lhe os usos da escrita, como letreiros de ônibus, cartas, bilhetes, cartazes, informações nas embalagens e rótulos de produtos comerciais, lendo
1
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histórias, deixando que ela manuseie jornais, livros e revistas,
são atitudes que auxiliam o ato de educar uma criança. Tais aspectos justificam a escolha deste tema, pois senti a necessidade
de conhecer o que os autores têm a contribuir nesse sentido.
A discussão traz um questionamento: por que a não utilização de materiais de leitura, que não seja o livro paradidático?
Infelizmente, não há revista especificamente para crianças em
series iniciais, entretanto, a criança vai achar interessante as
revistas para adultos e gostará até de catálogos de propaganda
de ofertas, desde que bem direcionados.
O presente trabalho tem como objetivo, apresentar a importância de estimular na criança a leitura como uma experiência valiosa e prazerosa e como objetivos específicos demonstrar
as condições de hábitos positivos de leitura, que incluem oportunidades para ler de todas as formas possíveis e comprovar
que o contato da criança com a leitura pode acontecer muito
antes do que os adultos imaginam.
O professor pode orientar rodas de conversas direcionadas, pois comentar uma determinada leitura com outras crianças, pode ser uma atividade interessante, da qual podem surgir
novos interesses que levem, por sua vez, a novas leituras.
Nos primeiros anos de vida, as crianças estão imersas
no universo das imagens, e começam a perceber que podem
agir sobre papéis ou telas provocando mudanças e produzindo
algo para ser visto. Oferecer diferentes materiais aos pequenos
é uma das maneiras de ampliar a capacidade de expressão deles e o conhecimento que têm do mundo. A criança precisa conhecer, tocar, mexer, dançar e ouvir histórias. Essas atividades
ajudam no seu aprendizado e desenvolvimento.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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No tocante a metodologia, a pesquisa segundo Gil (2010),
é exploratória, qualitativa e bibliográfica, já que um estudo qualitativo, possuem características objetivos na religião de literatura.
Compreende-se ainda que, as pesquisas bibliográficas,
tem por objetivo discorrer sobre as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais
aspectos da conduta humana, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas. A
pesquisa ocorreu com base na fundamentação teórica de autores que abordam o tema: Postman (2011), Sandroni e Machado
(1987) e Lima (2002; 2003), entre outros.
A partir do exposto, este artigo foi estruturado conforme
pode ser observado. A primeira parte aborda brevemente um
histórico da infância, como eram as crianças e como são vistas
hoje. A segunda relata o desenvolvimento de uma criança de 2
anos de idade. E por fim, o estudo apresentaa importância de
estimular o aluno das series iniciais a pratica da leitura, por
meio da apresentação de materiais que poderão ser utilizados
para a realização de tal trabalho. Concluindo com as considerações finais.
Ademais, a pesquisa se inicia com uma abordagem sobre
a visão das pessoas para com as crianças.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 BREVE HISTÓRICO DA INFÂNCIA
Conforme Ariès (1981), que se consagrou como um estuEditora Via Dourada
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dioso da infância e da família, o sentimento de infância surgiu
nos primórdios de uma sociedade industrial, na qual as aprendizagens formais passaram a ser de responsabilidade da instituição escolar, enquanto à instituição familiar caberia o lugar
da afeição.
O pensamento da sociedade contemporânea sobre a invenção da infância tem por referência a separação entre o mundo dos adultos e das crianças. O estudo desta temática histórica
busca a compreensão da construção das diferentes visões da
sociedade sobre crianças e adolescentes além da própria construção do direito da criança.
A percepção da infância, com suas peculiaridades e especificidades, possibilitará no futuro, o direito das crianças. O que
pode parecer evidente nem sempre o foi, a singularidade de um
direito reservado à infância e à juventude nem sempre existiu.
É preciso um olhar histórico, para que se perceba a construção
social da percepção da infância e da adolescência.
Áries (1978) desvenda o processo de construção desse
sentimento de infância. A característica marcante desse período é o fato de que as crianças estão integradas no mundo dos
adultos, o que difere substancialmente da situação encontrada
no século XVII, quando ao se reconhecer a necessidade de limitar a participação das crianças no mundo dos adultos, separa-se o espaço infantil do espaço destinado aos adultos.
Nas artes também é possível identificar o fenômeno da
descoberta da infância. O século XIII ignorava a criança enquanto manifestação artística, ao não representa-la nas telas
ou retratos da época.
Há uma transição entre uma época em que a criança não
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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ocupava a atenção das pessoas e, por isso, não era representada artisticamente; e outra, onde a criança era reconhecida
e valorizada pelo seu potencial lúdico, pela sua graça e pelo
seu encantamento, revelando uma nova relação entre família e
criança que seria refletida nas artes.
Postman (2011) relata que nos trajes, utilizados pelas
crianças na Idade Média, também não se distingue a roupa dos
adultos, das vestes usadas pelas crianças dentro de um mesmo
segmento social. O fator importante a se considerar era a condição social do indivíduo: servo, nobre ou religioso.
O reconhecimento da infância é o algo novo que surge
para redefinir as relações familiares de determinados grupos.
O fenômeno da descoberta da infância ocorreu antes com as
famílias dos nobres franceses que podiam oferecer saúde, educação e melhores cuidados aos seus filhos. É apenas no século
XVII, o momento em que se pode perceber, significativamente
a mudança do papel das crianças na sociedade.
Para Ariès, (1973), o conceito de infância, que nos insere
nos tempos modernos, na tentativa de mostrar como a passagem do surgimento da prensa tipográfica para a invenção
do telégrafo e o desenvolvimento da mídia eletrônica transformaram-na, enquanto estrutura social, em algo insustentável e
sem propósito, suscetível às mudanças, à modificação de suas
características e a um possível término.
Os conceitos de infância na atualidade, é comparado as
mudanças na área de tecnologias para o desenvolvimento da
humanidade, visto que o ser humano carrega em si, todos os
traços das mudanças sociais e tecnológicas. Assim sendo, as
crianças são influenciadas por qualquer onda tecnológica ou
Editora Via Dourada

Zenilda de Sousa Moura | 87

social, tornando assim, seres adaptáveis as circunstâncias social, política e tecnológica
Em seu livro “O Desaparecimento da Infância” Postman
(2011) relata que a televisão é como uma destruidora da linha
divisória entre a infância e a idade adulta de três maneiras:
porque não requer treinamento para aprender sua forma de
transmissão; porque não faz exigências complexas nem à mente nem ao comportamento; porque não segrega seu público.
A escola e a família são as duas instituições sociais suficientemente fortes e empenhadas em resistir ao declínio da
infância, como pode ser observado a seguir.

2.2 O DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO NOS PRIMEIROS ANOS DA CRIANÇA
De acordo com Lima (2002), nos primeiros anos de vida
a criança passa por uma série de mudanças: de bebezinho que
depende do adulto para tudo, ela vai crescer, dominar seu corpo, sentando, engatinhando, andando, vai aprender a falar, tornando-se cada vez mais independente e capaz de realizar muitas coisas por si só. À medida que vai crescendo, explorando o
ambiente, mantendo contato com as outras pessoas, ela vai se
modificando, desenvolvendo suas potencialidades e demonstrando preferências marcantes.
É importante lembrar que cada criança tem um ritmo
de desenvolvimento e crescimento. Da mesma forma que as
crianças não se desenvolvem exatamente em um mesmo ritmo,
também elas apresentam diferenças individuais desde muito
pequeninas.
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Cabe ressaltar que a criança brinca muito. Após os dois
anos, seu equilíbrio e sua coordenação aumentam, ela é capaz de
saltar, saltar de um pé para outro quando está correndo ou andando, manipula e utiliza objetos com mais facilidade. Brincar
é fundamental para a criança, pois é uma das formas principais
que ela dispõe nesta fase de sua vida para aprender. Aprender o
quê? Aprender sobre os objetos que estão à sua volta, aprender
sobre as pessoas e sobre si própria. É também através do jogo,
da brincadeira, que ela vai aprender quais são as regras que
regulam as relações entre as pessoas de seu grupo, o papel que
cada uma desempenha. (ibid.)
Os limites e a organização começam com o afeto. A seguir ao amor, o que de mais importante podemos dar a uma
criança são os limites. Toda aprendizagem, mesmo a dos limites e da organização, começa com o carinho, a partir do qual as
crianças aprendem a confiar, a sentir calor humano, intimidade, empatia e afeição pelos que a rodeiam.
Segundo Hoff (2009) por volta dos 24 meses de idade,
a criança começa a reunir duas, três ou mais palavras em frases curtas. As primeiras frases são combinações de palavras de
conteúdo, e frequentemente não incluem palavras com função
gramatical, por exemplo, artigos e preposições – nem terminações de palavras, por exemplo, marcadores de plural e de
tempo. Gradualmente, à medida que domina a gramática de
seu idioma, a criança se torna capaz de produzir enunciados
cada vez mais extensos e gramaticais. De maneira geral, o desenvolvimento de períodos complexos, isto é, com várias orações começa um pouco antes do segundo aniversário, e está
praticamente completo aos quatro anos de idade. Em geral, a
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compreensão precede a produção.
Portanto, percebe-se que é no segundo ano de vida, que a
linguagem começa a ampliar as possibilidades, onde o “não”, o
“eu”, o “é meu” surgem como expressão do eu próprio em oposição ao outro. Verifica-se uma grande mudança na consciência
que a criança tem de si própria.
Nesta idade ela gosta de contar casos partindo muitas vezes de um fato real e indo para o imaginário. Ela tem um prazer
grande em repetir uma narrativa. Às vezes pergunta, o outro
responde, mas ela torna a perguntar a mesma coisa mais outra
e outra vez. Estes aspectos fazem parte do processo para desenvolver a linguagem. Muitas vezes a criança se entrega a brincadeiras com outras crianças que são um verdadeiro exercício
de linguagem, elas desenvolvem a linguagem brincando com
as palavras, com os sons, lidando com significados, procurando
modificá-los em relação a cada palavra e assim por diante.
Segundo Vigotski (2000) a comunicação representa a
função primordial da fala, o que nos leva a acreditar em pesquisas que apontam crianças com poucos meses de nascimento já
sentirem a necessidade de fazerem uso de recursos comunicativos. Portanto, ao passo que a criança vai conseguindo emitir
sons, cada vez mais, é bombardeada de estímulos sonoros, no
caso, a fala das pessoas que a cerca, impulsionando-a a repetir
as palavras ouvidas e conseguindo fazer uso da fala, aos poucos
a criança vai utilizar as palavras como instrumento para a comunicação.
Abaixo segue uma breve lista de possíveis e prováveis atitudes de uma criança de a partir de 2 anos de idade.
Ações que realiza:
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- Tira os sapatos;
- Chuta bola sem perder o equilíbrio;
- Gosta de dançar, consegue acompanhar o ritmo da
música batendo palmas; - Está pronta para abandonar o uso
das fraldas.
Como reage:
- Apresenta percepção de quem é;
- Mexe em tudo e testa autoridade;
- Tenta impor suas vontades;
- Prefere companhia para brincar;
- Gosta de participar dos serviços de casa, como por
exemplo, arrumar a mesa do jantar. Na escola adora ser o ajudante do dia.
Como se comunica:
- As frases vão aumentando e surge o plural;
- Tem uma ótima compreensão, entende tudo que é
dito em sua volta;
- Pergunta “cadê”, “o quê”, “onde”;
- Fala de si mesma na 3ª pessoa;
- Chama familiares próximos pelo nome.
Ademias, apesar de as crianças estarem em processo
com a linguagem, a leitura segue sendo a principal forma de se
construir opiniões próprias, de ter-se embasamento necessário
para toda e qualquer atividade ou área.

3

O PRAZER DA LEITURA SE ENSINA

A leitura não é apenas uma das ferramentas mais importantes para o estudo e o trabalho, é também um dos grandes
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prazeres da vida. Em um mundo onde cada vez mais os meios
de comunicação dominam o interesse das novas gerações, esperamos que os adultos se preocupem em criar nas crianças
hábitos de leitura.
O ensino da leitura para crianças pequenas tem sido um
tema polêmico. Alguns professores entendem que os ensinamentos domésticos podem interferir nos sistemas escolares.
Sem dúvida, hoje está plenamente aceito o fato de que pais e
professores dividem a responsabilidade pela educação.
Schutz, Méa e Gonçalves (2009) “compreendem a leitura
como um processo interativo, haja vista que se acionam e interagem os diversos conhecimentos do leitor a todo o momento
para chegar-se a compreensão do que se lê”.
Ler, antes de tudo, é descobrir e expandir horizontes, porém ler apenas como um decifrar dos sentidos dos signos parece automatismo. Deve ser encarado como um ato de prazer instigado desde a mais tenra idade por pais, professores e meios
de comunicação, levando as crianças à ludicidade necessária a
fim de que o gosto pela leitura esteja inserido naturalmente no
cotidiano e jamais como obrigação. Para Silva 5 (2013),
a leitura é um processo de compreensão de mundo que
envolve características essenciais singulares do homem,
levando sua capacidade simbólica e de interação com
outra palavra de mediação marcada no contexto social.
Assim, um texto só se completa com o ato da leitura na
medida em que é atualizada a linguística e a temática
por um leitor.

É interessante instigar a criança à ludicidade, à curiosidade pela fantasia, por histórias adaptadas ou não, tanto faz, o
importante é contá-las ou lê-las às crianças, também podemos
explorar folhetos, propagandas, gibis e letreiros. Casos ocorriSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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dos, lembranças de vida, “causos” passados de geração a geração, tudo é válido. É crucial saber que a criança deve ter as escolhas próprias respeitadas. A partir do que Silva (1981, p. 42)
escreveu quando afirma que “leitura é uma atividade
essencial a qualquer área do conhecimento e mais essencial ainda à própria vida do Ser Humano”, nota-se
a importância ao hábito de ler sem restrições. Impossível censurar alguém por ler. Talvez mostrar outros
prazeres da vida, como viver em meio à natureza, fazer
amizades, amar, praticar esportes etc, sem, no entanto,
censurar. O oposto a isso é que deve ser seguido por
todos: motivar sempre à leitura, mostrar o tal caminho
das pedras. Para isso, os primeiros anos de vida valem
ouro quase literalmente. O ambiente familiar exerce influência primordial na construção do futuro leitor.

Os pais podem seguir algumas dicas de leitura com seus
filhos, como: não continuar a ler um livro se ficar óbvio que
a criança não gosta dele; não devam usar a leitura como uma
recompensa ou um castigo; deve ser uma atividade realizada
todos os dias, independente da criança ter sido um anjinho ou
não; não começar a ler um livro longo quando souber que não
terá tempo para terminá-lo.
Todo livro merece uma boa leitura e as crianças não estão
preparadas para histórias continuadas antes dos 4 ou 5 anos
de idade; Não deve pensar que a criança tenha que se sentar
quieta ao lado dos pais ou no colo deles enquanto leem. Uma
criança ativa pode ser capaz de ouvir melhor enquanto pinta ou
enfileira bolinhas.
Para Cagliari (1994, p. 25), “o objetivo fundamental da
escola é desenvolver a leitura para que o aluno se saia bem em
todas as disciplinas, pois se ele for um bom leitor, a escola cumpriu em grande parte a sua tarefa”.
Compreende-se também que além da escola, nada mais
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natural que os pais terem contato estreito e sincero com professores, já que desta união quem ganha certamente é a criança que será motivada com maior conhecimento tanto em casa
como no ambiente escolar. Essas motivações devem ser observadas inerentemente à faixa etária do aluno, pois todos eles
necessitam estar sempre em constante interesse pela leitura.
Como ressalta Souza (1986, p.41), é preciso “angariar a
simpatia do aluno, oferecendo-lhe oportunidades de resgate de
experiências pessoais [...] em sintonia com as experiências do
texto”. E quando o aluno ansiar por leituras além daquelas oferecidas pelos professores, que ela surja sem condicionamentos,
enfim, quando e onde ele bem desejar, livremente.
Num mundo tão cheio de tecnologias em que se vive,
onde todas as informações ou notícias, músicas, jogos, filmes,
podem ser trocados por e-mails, CDs e DVDs, o lugar do livro
parece ter sido esquecido. Há muitos que pensam que o livro
é coisa do passado, que na era da internet, ele não tem muito sentido. Mas, quem conhece a importância da literatura na
vida de uma pessoa, quem sabe o poder que tem uma história
bem contada, quem sabe os benefícios que uma simples história pode proporcionar, com certeza haverá de dizer que não há
tecnologia no mundo que substitua o prazer de tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de encantamento.
Professores que oferecem pequenas doses diárias de leitura agradável, sem forçar, mas com naturalidade, desenvolverão na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida
afora.
Até as duas primeiras décadas do século XX, as obras
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didáticas produzidas para a infância, apresentavam um caráter ético-didático, ou seja, o livro tinha a finalidade única de
educar, apresentar modelos, moldar a criança de acordo com
as expectativas dos adultos. Dificilmente tais obras tinham o
objetivo de tornar a leitura como fonte de prazer, retratando a
aventura. Havia poucas histórias que falavam da vida de forma
lúdica.
Hoje a dimensão de leitura é muito mais ampla e importante. Ela proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutível. Segundo Abramovich (1997),
quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara, sentimentos que têm em relação ao mundo. As
histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância,
como medos, sentimentos de inveja e de carinho, curiosidade,
dor, perda, além de ensinarem infinitos assuntos.
Pode-se utilizar revistas para adultos e os catálogos de
propaganda, que quando explorados com a criança, apontando
as figuras de bebês, animais, alimentos e brinquedos, atividade
que muito provavelmente acontecerá em um ambiente escolar,
isto não quer dizer que não possa acontecer em casa, e que
apresentam o objetivo de ampliar a linguagem da criança pequena.
Pode-se ainda utilizar figuras únicas, explorando-as em
todos os seus aspectos, como, cor, tamanho e detalhes entre outros. As crianças estão imersas no universo das imagens. Oferecendo diversos materiais para as crianças, com certeza estaremos ampliando sua capacidade de expressão. Para (SANDRONI
e MACHADO, 2000. p.12). “A criança percebe desde muito cedo,
que livro é uma coisa boa, que dá prazer.”
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Compreende-se de acordo com o autor, que quanto antes
a criança tiver contato com um livro, mas cedo e mais intensa
vai ser sua pratica de leitura.
De acordo com Coelho (2002), é necessária a adequação dos livros às diversas etapas pelas quais a criança normalmente passa. Existem cinco categorias que norteiam as fases
do desenvolvimento psicológico da criança: o pré-leitor, o leitor
iniciante, o leitor em processo, o leitor fluente e o leitor crítico.
O pré-leitor categoria que vai dos 15 meses aos 3 anos.
Um momento marcante nesta fase é a aquisição da linguagem,
na qual a criança passa a nomear tudo a sua volta. Interessase
também por atividades lúdicas, o “brincar” com o livro será
importante e significativo para ela. Segundo Freire (1996, p.
22), “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.
O leitor iniciante acontece por volta dos 6/7 anos. Essa
é a fase em que a criança começa a apropriar-se da decodificação dos símbolos gráficos, mas como ainda se encontra no
início do processo, o papel do adulto como agente estimulador
é fundamental. Os livros adequados nesta fase devem ter uma
linguagem simples com começo, meio e fim. As imagens devem
predominar sobre o texto.
O leitor em processo é apresentado por volta dos 8/9
anos. Nesta fase a criança já domina o mecanismo da leitura.
Nela, o leitor tem grande atração por textos em que haja humor
e situações inesperadas ou satíricas. O realismo e o imaginário também o agradam. Os livros adequados a esta fase devem
apresentar imagens e textos, estes, escritos em frases simples,
de comunicação direta e objetiva.
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O leitor fluente aparece por volta dos 10/11 anos e encontra-se em fase de consolidação dos mecanismos da leitura. Sua
capacidade de concentração cresce e ele é capaz de compreender o mundo expresso no livro. É atraído por histórias que
apresentem valores políticos e éticos, por heróis e heroínas que
lutam por um ideal. É adequado oferecer a esse tipo de leitor,
histórias com linguagem mais elaboradas. Os gêneros narrativos que mais o agradam são os contos, as crônicas e as novelas.
O leitor crítico, postura que acontece entre os 12/13 anos,
normalmente já possui o domínio da leitura e da linguagem
escrita. Desenvolve gradativamente o pensamento reflexivo e a
consciência crítica em relação ao mundo. Este leitor continua
a interessar-se pelos tipos de leitura da fase anterior, porém, é
necessário que ele se aproprie dos conceitos básicos da teoria
literária.
Para Alves (2010, Texto Digital) diz que “
[...] o professor tem que estar sempre aberto às novas
experiências, aos sentimentos e aos problemas de seus
alunos. É claro que a responsabilidade da aprendizagem
também está ligada ao aluno, mas essa deve ser facilitada pelo professor levando o aluno à auto realização”.

Os exercícios de linguagens são estímulos que tornam as
crianças autossuficientes, melhores estudantes, mais confiantes, levando-as desse modo às melhores oportunidades na vida
profissional e a uma vida mais consciente, crítica, além de divertida, tranquila e agradável.
Em seguida são trazidas algumas possibilidades e experiências já vivenciadas:
- Momento da leitura: são expostos diversos livros e
as crianças têm a liberdade de escolher e trocar conforme seu
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interesse. O professor observa os comentários e apenas participa quando solicitado;
- Roda da leitura: o professor escolhe determinado livro para explorar junto com a turma, a situação pode ser invertida, uma criança escolhe o livro e ela partilha seu olhar com
a roda. Essa situação pode ser realizada diariamente, assim a
turma toda participa;
- Explorando revistas: o professor entrega diversas
revistas à turma e as crianças iniciam a exploração. O professor
aproveita os comentários para organizar uma possível roda de
conversa. Em um outro momento as crianças poderão “recortar com as mãos” (rasgar) as figuras que mais lhe interessaram
e, se a turma preferir pode ser confeccionado um cartaz;
- Observando catálogo de propaganda: com este tipo
de material o professor pode trabalhar classificação, separando
as figuras entre alimentos, brinquedos, frutas, legumes etc; História ao contrário: o professor apresenta à turma uma história que já conheça, só que inicia a contação do final para o
início. Com isso a criança participa mais ativamente pois já conhece os detalhes, e as gargalhadas são inevitáveis, pois nesta
idade eles adoram “uma coisa errada”.
Os laços entre alunos e professores se estreitaram e, na
imensa proximidade desse imprescindível afeto, tornou-se importante descobrir ações, estratégias, procedimentos sistêmicos, reflexões integradoras que necessitam ir muito além de um singelo sou seu professor e
gosto muito de você (ANTUNES, 2007, p. 12-13).

Ademais, muitas crianças ao ingressarem na escola não
desenvolveram ainda o interesse para leitura, esperados para
sua idade e ao longo dos primeiros anos de escolarização continuam se mostrando pouco receptivas à leitura
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É importante planejar atividades que permitam a movimentação livre da criança e, principalmente, que ela se entregue às atividades por períodos longos. As situações e as atividades proporcionadas às crianças devem ter o objetivo de auxiliar
no seu desenvolvimento linguístico e promover sua autonomia
e seu autoconhecimento, para contribuir para o seu processo
de socialização e integração no grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou demonstrar a importância do ato
de ler desde os primeiros anos da criança, de como deve ser
a influência dos pais neste processo, e de que forma a escola interfere e auxilia neste processo decisivo para toda a vida.
Partindo desta ideia, questionei o porquê da não utilização de
materiais de leitura, que não fosse o livro paradidático.
A pesquisa possibilitou concluir que é importante estimular a leitura na criança como uma experiência valiosa e
prazerosa a partir das series iniciais. Entendendo que isso será
uma grande fonte de satisfação tanto para as crianças quanto
para os adultos que as acompanharem nesta aventura. Assim,
as condições ao desenvolvimento de hábitos positivos de leitura,
incluem oportunidades para ler de todas as formas possíveis.
O presente trabalho também propôs como discursão: por
que a não utilização de materiais de leitura, que não seja o livro
paradidático? Compreendendo, portanto, que infelizmente não
há revista especificamente para crianças em series iniciais, entretanto, a criança vai achar interessante as revistas para adultos e gostará até de catálogos de propaganda de ofertas, desde
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que bem direcionados.
Acredita-se termos alcançado o objetivo dessa pesquisa
que é: apresentar a importância de estimular na criança a leitura como uma experiência valiosa e prazerosa e como objetivos específicos demonstrar as condições de hábitos positivos de
leitura, que incluem oportunidades para ler de todas as formas
possíveis e comprovar que o contato da criança com a leitura
pode acontecer muito antes do que os adultos imaginam.
Outro aspecto apontado foi o espaço de leitura que precisa ser acolhedor, preparado para a criança. Este lugar tem que
ser de muita interação, onde o adulto apoia e compartilha. Sim,
motivações, pois até pegar um jornal e dar uma passada rápida
com os olhos pelas manchetes requer algum interesse por trás
deste simples folhear despreocupado de páginas.
É uma boa ideia estimular as crianças a formarem suas
próprias bibliotecas, que podem ser compartilhadas com seus
irmãos e amigos. Alguns pais acham positivo ler os mesmos
livros que seus filhos e comentá-los com eles. Isso não apenas
estimula a criança a ler, como também a comunicação entre
pais e filhos.
Muitos professores entendem que os ensinamentos domésticos podem interferir nos sistemas escolares, entretanto,
hoje está plenamente aceito o fato de que pais e professores
devem dividir as responsabilidades pela educação. É tarefa dos
pais e professores fazer com que as crianças tenham ao alcance da mão, livros de boa qualidade, de maneira que possam
se acostumar à boa literatura. Uma vez que a criança tenha
desenvolvido o interesse pela leitura, é pouco provável que o
perca, especialmente, se tiver adquirido desde cedo o hábito de
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ler. Embora desenvolva outros interesses e algumas vezes não
tenha muito tempo para ler, cedo ou tarde a criança retomará
o hábito da leitura.
Uma criança gosta de histórias emocionantes, com personagens da vida real, outra prefere as histórias de fantasia.
É claro que o gosto muda à medida que a criança é exposta a
diferentes tipos de materiais linguísticos. É impossível comprar
todos os livros que as crianças querem, mas é possível ensinar-lhe a escolher quais são os mais importantes e interessantes.
Ademais, esperamos que este trabalho contribua de alguma maneira para que os pais e professores e escolas, possam
refletir, discutir investir ainda mais na pratica da leitura nas series iniciais, compreendendo que é a partir da leitura que parte
o desenvolvimento da aprendizagem cientifica e literária. Compreende-se também, que esse tema requer estudos mais aprofundados em relação ao presente assunto e que as informações
aqui discorridas, possam ajudar de alguma forma professores
a aplicarem o conteúdo em questão em suas aulas de maneira
criativa, ampla e diversificada.
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SABERES E FAZERES
DA EDUCAÇÃO

CAPÍTULO 5
O IMPACTO DA MÍDIA TECNOLOGICA NA
EDUCAÇÃO EM ESCOLAS DO ENSINO
BÁSICO NO BAIRRO LUZARDO VIANA
EM MARACANAÚ-CEARÁ
Marcos Antonio da Silva Pereira1
1 INTRODUÇÃO
A mídia se tornou hoje uma ferramenta muito importante na vida da sociedade, apenas com um celular na mão temos o “poder” de resolver vários problemas, basta um click,
tornando-se assim uma sociedade imediatista. Segundo o instituto GRPCOM a tecnologia pode trazer grades benefícios, no
entanto, seu uso vem acompanhado de prejuízos para a saúde
física, psíquica, para a cognição, para as questões de relacionamento familiar e de segurança do usuário, principalmente em
se tratando de crianças e adolescentes. (TONO, Cineiva – 2015).
Planejar uma aluna bem didática com mídia, trazer o envolvimento do aluno com o assunto que está sendo abordado
é gratificante, mas em contrapartida não é tão fácil assim, pois
os alunos só estão dispostos a prestar a atenção naquilo que é
interessante para eles, este é o momento em que a mídia pode
1
Bacharel em Teologia; Licenciatura em Habilitação para o Ensino de História; Pós-Graduação
em Psicopedagogia; Pós-Graduação em docência do ensino superior; Pós-Graduação em filosofia da
religião. Atualmente professor na rede pública estadual de ensino do Ceará. Natural de Baturité-CE.
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ser aproveitada. O inserimento da mídia segundo Gagné (1971,
p.247) “são componentes do ambiente da aprendizagem que
dão origem à estimulação para o aluno”. Trazendo informação
além do que o professor pode proporcionar, seja ela por meio
de filmes, documentários etc. Mas qual é o lado ruim? É o que
veremos no decorrer desse trabalho, abordando os pontos negativos sobre o uso exacerbado das midas na vida do aluno e os
impactos que irar proporcionar.
Este trabalho tem como o objetivo, decorrer sobre o impacto das mídias tecnológicas na educação, ressaltando ainda,
os pontos principais que proporcionam a fundamentação da
presente obra, colocando em pauta desta forma, observações
relevantes que busca de forma assertiva garantir a relevância
do presente estudo.

2 A MÍDIA NA SOCIEDADE
A tecnologia é muito favorável, mas nem todos os alunos podem fazer o seu uso sem orientações, muitos estudantes
ainda não sabem lidar com o grande fluxo de informações instantes que ela oferece. É muito fácil de ver alguns que se apropriam de informações da internet e as tomam para si como
uma verdade, informações muitas vezes precipitas e que não
possuem fundamentações teóricas. É importante ressaltar que
“a tecnologia não se restringe apenas aos novos usos de determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos” (KENSKI, 2012, p.21).
Com isso, não podemos negar que a mídia é o cerne da
sociedade da informação na qual os alunos convivem. Estão
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presenciando a aceleração da tecnologia, principalmente o fluxo das informações. Ressalto que o intuito desse trabalho não
é negar o seu uso, no qual podemos ressaltar que quando bem
instruídos podem trazem grandes benefícios. Para Belloni, é
muito forte a relação entre mídia televisiva e cultura na influência da sociedade, pois A televisão, ao pretender reproduzir o
universo real em sua complexidade, constrói um simulacro do
mundo em que o indivíduo acaba se encontrando, assumindo
as imagens produzidas como se fossem sua vida real. E estas
imagens penetram a realidade, transformando-a, dando-lhe
forma. (BELLONI, 2001, p.57). No entanto, diante dessa realidade que estamos, é preciso que a escola se posicione e enfrente os desafios sobre esse assunto, e contribua no sentido
de que nossos alunos, se tornem usuários criativos e críticos
dessas ferramentas, “evitando que se tornem meros consumidores compulsivos de representações novas de velhos clichês”.
(BELLONI, 2005, p.8 apud DORIGONI; SILVA, 2015). Para Martínez (1999), os meios de comunicação não são nem bons nem
maus. Simplesmente são o que são, e é preciso formação para
conviver com eles. (MARTÍNEZ, 1999, p. 87). Cabe ao professor
analisar e discutir com os alunos os conteúdos produzidos pela
mídia, ressignificando algumas informações, transformando o
senso comum utilizado pela mídia fazendo com que vire interrogações para os seus alunos

2.1 A MÍDIA NA EDUCAÇÃO
Temos nossas curiosidades construídas e reconstruídas
com o passar da história, afinal somos sujeitos históricos. PorEditora Via Dourada
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tanto, faz da de nossas missões perante as práticas educativas
o desenvolver da curiosidade crítica, aquele que chega próximo
ao conhecer, no entanto não se submete a ele. A curiosidade
se leva à crítica, não se pode aceitar todo conhecimento como
verdade absoluta, pois isso faro com que a curiosidade por conhecimento fique aprisionado.
Paulo Freire considera que:
Como manifestação presente à experiência vital, a curiosidade humana vem sendo histórica e socialmente
construída e reconstruída. Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática
educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita, indócil. Curiosidade com que podemos nos defender de “irracionalismos” decorrentes do ou produzidos por certo excesso
de “racionalidade” de nosso tempo altamente tecnologizado. E não vai esta consideração nenhuma arrancada falsamente humanista de negação da tecnologia e da
ciência. Pelo contrário, é consideração de quem, de um
lado, não diviniza a tecnologia, mas, de outro, não a diaboliza. De quem a olha ou mesmo a espreita de forma
criticamente curiosa. (FREIRE, 2014, p. 33 e 34).

Observando o cenário atual somos levados a perceber
que precisasse reverte esse impacto, trabalhar ao maximo com
o envolvimento das crianças mais não as conduzir ao uso da
mídia como fonte principal no uso cotidiano, como já vimos,
pode-se trazer grandes resultados, mas sem as orientações necessárias e supervisão de um adulto os resultados não serão os
mesmos.

3 METODOLOGIA
O artigo trouxe como Metodologia de Pesquisa informações coletadas com alunos de escolas variadas moradoras do
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bairro Luzardo Viana, Maracanaú-CE, como objetivo principal
de obter dados quantitativos e qualitativos sobre o tema central
da presente pesquisa. O objetivo foi o questionamento sobre a
mídia, internet e tecnologia, todas relacionada ao seu uso.
A pesquisa foi aplicada com os seguintes eixos; acesso
as mídias; tempo de uso: seu uso sobre orientações; uso da
internet da escola e opinião sobre o uso das novas mídias na
educação. Foi realizada ao logo de duas semanas com 25 (vinte
e cinco) pessoas de diferentes series, dentre elas 10 (dez) do 1º,
3º e 6º ano do ensino fundamental, 5 (cinco) do ensino médio
e 10 (cinco) pais/responsáveis de alguns alunos.
Na próxima seção será apresentado os resultados e suas
respectivas a Análises.

3.1 RESULTADO E DISCURSÃO
Tabela 1 – Dados sobre a pesquisa realizada com os alunos:

Com base nos eixos trabalhados nas pesquisas aplicaEditora Via Dourada
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das com os alunos, os resultados obtidos serão apresentados
em subseções para melhor apresentação dos dados, bem como
análise e discussão de seus aspectos qualitativos e quantitativos, no qual teve o objetivo de saber quantos alunos tinham
acesso livre a internet por meio de aparelhos.
3.1.1 Tabela 1: Pesquisa realizada com alunos.
A pesquisa foi realizada, apresentando dados importantes sobre o uso da internet, passando a perceber que todos os
alunos possuem de alguma forma acesso a internet, na qual
fazem o seu uso por mais de uma vez ao dia. O principal meio
utilizado é o celular o que comprova estudo recente apresentado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto BR (NIC.br) apontando que o telefone
celular é protagonista dos aparelhos nos tempos atuais.
Designando assim a informação que o aparelho é de fácil
acesso para todos os alunos nos quais foram feitas a pesquisa e
que todos possuem a acesso à internet.
Tabela 2 – Dados sobre aplicação da pesquisa com
os pais/responsáveis:

A pesquisa foi aplicada com pais/responsáveis de aluSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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nos de diferentes turmas, sendo realizada em suas residências,
onde foram obtidos dados quantitativos, por meio de formulário sobre o uso da internet.
3.1.2 Tabela 2: Pesquisa realizada com os pais
A pesquisa foi realizada, apresentando dados importantes sobre o uso da internet, passando a perceber que 9 dos 10
pais/responsáveis que foram entrevistados não possuem uma
preocupação com relação aos aparelhos com aceso a internet
nos quais os filhos fazem uso, mostrando assim que criança e
adolescentes estão à mercê de informações, possivelmente algumas delas não são apropriadas para a sua idade ou seu contexto social. Trazendo um alerta no qual sabemos que, não é
de hoje que existe muitos crimes virtuais nos quais envolvem
crianças.
Tabela 3: Uso da internet pelos alunos:
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Pesquisa realizada com os alunos para saber se havia alguma restrição ou tempo determinado para o seu uso.
3.1.3 Tabela 3: Pesquisa realizada com alunos
A pesquisa foi realizada, apresentando dados importantes sobre o uso da internet, passando a perceber que 14 dos 15
alunos não tem nenhum tipo de restrição com relação ao uso
de aparelhos e que possem acesso livre à internet, afirmando
que muitas crianças/adolescente estão à mercê de crimes virtuais e que algumas tem insônia com o uso exacerbado, consequentemente causando um mal desempenho na escola.
Tabela 4: Usa da mídia no auxílio ao estudo

Pesquisa realizada com os alunos para saber qual o papel
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a mídia possuía na sua aprendizagem ou se havia interesse por
parte dos alunos para se aprofunda em temas abordados em
sala de aula.
3.1.4 Tabela 4: Pesquisa realizada com alunos
De acordo como as informações coletadas, podemos perceber que dentre os alunos 80% deles não fazem o uso da mídia
no auxílio ao estudo, 86,6% não aborda os assuntos relevantes
e diversificados que vem na internet para tirar suas dúvidas
com os professores e 93,3% não possuem curiosidade sobre os
assuntos abordados em sala

4 CONCLUSÕES
Concluímos que o uso exacerbado da mídia está prejudicando e muito os alunos na sua aprendizagem e que não existe
um controle, lembrando que a pesquisa do trabalho foi realizada em bairro no qual as condições financeiras são de baixa
renda, normalmente o pai é o único provedor de sustendo da
família. E para nós futuros professores os desafios são enormes, mas para
José Manuel Moran:
Os professores podem ajudar os alunos, incentivando-os a aprender a perguntar, a enfocar questões
importantes, a definir critérios na escolha de sites, na
avaliação de páginas, a comparar textos com visões diferentes. Podem focar mais a pesquisa do que dar respostas prontas; propor temas interessantes e caminhar dos
níveis mais simples de investigação para os mais complexos, das páginas mais coloridas e estimulantes para
as mais abstratas, dos vídeos e narrativas impactantes
para os contextos mais abrangentes e, assim, ajudar
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os alunos a desenvolver um pensamento arborescente,
com rupturas sucessivas, e uma reorganização semântica contínua. (MORAN, 2012, p. 103 e 104).

É nessa perspectiva ótica de Moran que atuais e futuros
professores/educadores precisam se espelhar. O desenvolvimento humano se da por meio de etapas nas quais precisam
ser gradativas e constante, as mídias tem um papel fundamental de transportar as informações através do tempo e precisamos fazer de alguma forma essa dosagem.
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CAPÍTULO 6
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS: O TRABALHO
SOCIOEDUCATIVO REALIZADO PELA
EQUIPE DO CRAS E A CONTRIBUIÇÃO
DO SERVIÇO SOCIAL NO MUNICÍPIO
DE PACATUBA – CE
Maria Erineuda Rodrigues Rocha1
RESUMO
O nosso país ao longo dos anos foi cenário de várias transformações, entre elas podemos citar as questão de cunho social e
econômico, destacando-se dentro deste contexto de mudanças
a preocupação por parte do estado da implantação de políticas
públicas que viessem de encontro às necessidades das pessoas
menos favorecidas e que se encontra em situação de vulnerabilidade, com destaque para a Política de Assistência Social, assim, o presente estudo que trata sobre o serviço de convivência
e fortalecimento de vínculos: o trabalho socioeducativo realizado pela equipe do CRAS e a contribuição do serviço social
no município de Pacatuba – Ce, teve como objetivo geral compreender em que medida a atuação do profissional de Serviço
social contribui para que os objetivos do serviço de convivência
1
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e fortalecimento de vínculos sejam atingidos analisando qual o
significado deste serviço para as crianças e adolescentes e suas
famílias. Como objetivos específicos este estudo buscou conceituar a evolução histórica da família; compreender os pressupostos do desenvolvimento da criança e do adolescente; avaliar
a atuação do profissional de Serviço Social e suas contribuições
junto ao trabalho socioeducativo realizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A coleta dos dados da
pesquisa foi realizada por meio da aplicação de questionários,
através de entrevistas pessoais e diretas. Os resultados da pesquisa apontam que o CRAS em estudo tem certa dificuldade
em cumprir com seus principais objetivos: Fortalecer vínculos familiares, ofertar atividades socioeducativas para crianças
e adolescentes retirados do trabalho ou não, complementar o
trabalho social e os laços afetivos com as famílias e prevenir a
ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social.
Palavras-chave: Família, Política de Assistência, Convivência
Familiar e Comunitária.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho acadêmico trata sobre o serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos: o trabalho socioeducativo realizado pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no município de Pacatuba – CE., tem
como objetivo geral compreender em que medida a atuação do
profissional de Serviço social contribui para que os objetivos
do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos sejam
atingidos analisando qual o significado deste serviço para as
crianças e adolescentes e suas famílias.
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Como objetivos específicos este estudo buscou conceituar a evolução histórica da família; compreender os pressupostos do desenvolvimento da criança e do adolescente; avaliar a
atuação do profissional de Serviço Social e suas contribuições
junto ao trabalho socioeducativo realizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
A pesquisa foi realizada a partir da observação em campo
de estágio das ações da equipe do CRAS, o que levou a necessidade de explorar de forma mais amiúde em que medida a participação das crianças e adolescentes nos grupos de convivência
pode contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares
e comunitários impactando positivamente na vida dessas pessoas.
Visto que de acordo com o Guia de Orientações Técnicas para o Centro de Referência de Assistência Social (BRASIL,
2006a, p.11-12), o CRAS pode ser definido como:
a) unidade pública estatal responsável pela oferta de
serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias, grupos e indivíduos em
situação de vulnerabilidade social; b) unidade efetivadora da referência e contra referência do usuário na
rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e unidade de referência para os serviços
das demais políticas públicas; c) “porta de entrada” dos
usuários à rede de proteção social básica do SUAS; d)
unidade que organiza a vigilância social em sua área de
abrangência; e) uma unidade pública que concretiza o
direito socioassistencial quanto à garantia de acessos a
serviços de proteção social básica com matricialidade
sócio familiar e ênfase no território de referência; f)
um equipamento onde são necessariamente ofertados
os serviços e ações do Programa de Atenção Integral à
Família (PAIF).

Assim, compreendendo que o objetivo principal do CRAS
é prevenir as situações de risco e vulnerabilidade sociais nos
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30

118 | Desafios na prática docente

territórios a ele referenciados, através desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e ainda a ampliação do acesso aos direitos e a cidadania,
o estudo tendo como norteadoras essas diretrizes e, embasados
no que preconiza a alínea “e”, do Guia de Orientações Técnicas,
a pesquisa busca responder a seguinte problemática: Como implantar uma direção coletiva ao trabalho social com as famílias
dos CRAS? O assistente social está, nesse contexto, fazendo uso
de estratégias profissionais para firmar sua importância junto
ao trabalho socioeducativo realizado no serviço de convivência
e fortalecimento de vínculos no CRAS Pacatuba – Ce?
Portanto, para se chegar ao objeto do presente estudo, ou
seja, a contribuição do serviço social junto ao trabalho socioeducativo realizado no serviço de convivência e fortalecimento
de vínculos realizados no CRAS do município de Pacatuba – Ce
foi escolhida uma abordagem qualitativa.
Segundo Triviños (2010), a pesquisa qualitativa compreende atividades de investigação que podem ser denominadas
específicas. Esta é uma ideia fundamental que pode ajudar a
pesquisadora a ter uma visão mais clara do que pode chegar a
que tem por objetivo atingir uma interpretação de realidade do
ângulo qualitativo.
A metodologia proposta para o estudo se configura ainda como uma pesquisa bibliográfica, pautada em autores contemporâneos a exemplo de que versam sobre a contribuição do
serviço social junto ao trabalho socioeducativo no Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o papel
do serviço social junto a essa população. Tendo como norteador dessas ações o Serviço Único de Assistência Social (SUAS),
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posto que o mesmo, cujo modelo de gestão, descentralizado e
participativo constitui-se na regulação e organização em todo o
território nacional da rede de serviços socioassistenciais, tendo
como foco prioritário à atenção as famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, que passam a
ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de
pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade de acordo com a Lei N. 8742/1993, Lei Orgânica de Assistência Social.
Salomon (2004) esclarece que a pesquisa bibliográfica
busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa traz subsídios
para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob
que enfoque e/ou perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica.
Foi também realizada uma pesquisa de campo. O campo
da pesquisa apresenta-se como uma etapa fundamental da investigação cientifica, através da qual se buscam respostas aos
questionamentos e compreensão das questões abordadas.
A pesquisa de campo é utilizada com o objetivo de conseguir informações ou conhecimentos acerca de um problema,
para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que
se queria comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos
ou as relações entre eles (MARCONI E LAKATOS, 2010, p. 169).
No caso específico da pesquisa buscou-se analisar a contribuição do serviço social junto ao trabalho socioeducativo realizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos
realizados no CRAS do município de Pacatuba – Ce, para tanto
foi usado como instrumento de coleta de dados um questionáSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30

120 | Desafios na prática docente

rio semiestruturado com questões abertas e fechadas para que
se possa almejar a compreensão dessa ótica.
Assim, quanto à fonte utilizada e o local específico de
coleta, optou-se por desenvolver uma pesquisa de campo no
CRAS de Pacatuba - Ce, sendo os sujeitos da pesquisa assistentes sociais que desenvolvem seu trabalho na unidade. Os critérios para inclusão das participantes são as assistentes sociais
que trabalham a mais de três anos na unidade.
Após explanação sobre a natureza e objetivos do estudo
aos sujeitos, a concordância dos mesmos em participar da pesquisa se deu através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a fim de assegurar seus direitos e obedecer aos preceitos
éticos presentes na Resolução N. 466/2012, a qual regulamenta
as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa, envolvendo seres humanos.
Serão garantidos o sigilo e o anonimato das identidades
dos sujeitos da pesquisa, que serão especificados em números,
assim como sua liberdade para desistir de participar do estudo
a qualquer momento, sem nenhum prejuízo para os mesmos.
O TCLE será impresso em duas vias, uma do participante e a
outra do pesquisador.
Vale salientar no que se refere à apresentação dos sujeitos, que, optou-se ainda por realizar um perfil das crianças e
adolescentes através das fichas de inscrição para conhecer alguns aspectos relacionados ao cotidiano dessas pessoas.
Quanto ao tratamento dos dados este serão analisados e
transcritos de acordo com a fala dos entrevistados. Tendo por
base a revisão teórica sobre metodologia de pesquisa, este estudo envolve o método exploratório, numa abordagem qualitaEditora Via Dourada
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tiva, realizada pelo estudo de caso, mediante aplicação de questionário e pela análise documental. Pretendeu-se, desta forma,
organizar o trabalho de pesquisa obtendo resultados claros que
não suscitem dúvidas a respeito da sua validade e aceitação.
O presente trabalho exigiu leitura e dialogo com vários
autores, no sentido de compreender algumas categorias de
análise em especial sobre família, política pública, criança e
adolescentes, bem como o arcabouço legal da política de Assistência Social.
No tocante a família, o conhecimento sobre esta instituição implica apreender o universo e contexto de vida das crianças e adolescentes que participam do SCFV . O grupo familiar
que se constitui como primeiro espaço de convivência e aprendizagem social.
Nesse contexto, o estudo está estruturado em três capítulos, tendo início com uma introdução onde são elencados os
objetivos, justificativa, problematização e aspectos metodológicos da pesquisa.
O primeiro capítulo aborda o conceito de família através de sua evolução histórica, fazendo-se um recorte dos novos
modelos que surgem na contemporaneidade, bem como um
olhar sobre a família no que se refere à legislação vigente, abordando ainda os conceitos de infância e adolescência.
O capítulo dois faz uma abordagem acerca da atuação
profissional do(a) assistente social fazendo um breve histórico
da profissão, seu processo de profissionalização e Campos de
atuação, bem como o Código de Ética e Projeto Ético-Político,
traçando assim, o seu fazer profissional no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, enquanto trabalho socioeSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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ducativo.
O terceiro capítulo traz em seu bojo, o estudo de caso,
onde são contextualizados os espaços para o desenvolvimento
da pesquisa, ou seja, o munícipio onde se localiza o CRAS em
estudo, bem como a caracterização do mesmo e a explanação
acerva do Sistema Único de Assistência Social no Brasil (SUAS).
Encerra-se o estudo com as considerações finais acerca da temática, bem como a explanação do aporte teórico que
serviram de embasamento para a pesquisa. Neste contexto,
ressalta-se a importância deste estudo inserido na prática profissional do serviço social. No sentido de se estar capacitado
a responder aos desafios impostos pela sociedade, reforçando
ainda que está investigação seja apenas uma aproximação ao
objeto, pois se entende que o conhecimento é um processo em
constante movimento e que está investigação possa servir de
base para futuras pesquisas.

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA
A família, mesmo com todas as modificações pela qual
passou ao longo da história, está caracterizada no contexto contemporâneo como a célula social que alicerça a formação dos
seres humanos, posto que, embora sejam estes seres um dos
mais inteligentes da criação, nascem os mesmos sem a devida
preparação para se desenvolver sozinho no novo ambiente.
Na sociedade vigente, está é uma instituição através da
qual incidem os primeiros e elementares contatos sociais e as
primeiras relações afetivas. Tem-se como modelo desta, as figuras de pai e mãe, e dos filhos, que vivem numa mesma casa.
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Com o desenvolvimento da sociedade, a mesma foi se
reconfigurando, o que acarretou no surgimento de diferentes
tipos de famílias, além do modelo tradicional socialmente aceito e tido como modelo ideal. Portanto, considerando a mesma
como moderna e contemporânea, esta deve procurar amoldar-se às modificações sociais e históricas.
A nova família é dinâmica, e não mais formada por laços consanguíneos e de parentesco, mas nas relações de afeto
e cuidado, tem senso de oportunidade, esta nova configuração
exige novas adaptações por parte de seus pares. Apesar disso,
por assumir papel fundamental na sociedade, é que a família
é identificada como célula mater, pois é forte transmissora de
valores. A família é uma preocupação das diversas esferas da
vida humana, da religião, do trabalho, da política entre outros,
da busca por posições sociais mais sólidas e rendosas dentro do
grupo. Semy Glans (2005, p. 30) traz um conceito bastante plural para a família contemporânea. Na sua linguagem, família.
Pode ser conceituada como um conjunto, formado por
um ou mais indivíduos, ligados por laços biológicos ou
sociopsicológicos, em geral morando sob o mesmo teto,
e mantendo ou não a mesma residência (família nuclear). Pode ser formada por duas pessoas, casadas ou
em união livre, de sexo diverso ou não, com ou sem
filhos; um dos pais com um ou mais filhos (família
monoparental); uma pessoa morando só, solteira, viúva, separada ou divorciada ou mesmo casada e com
residência diversa daquela de seu cônjuge (família unipessoal); pessoas ligadas pela relação de parentesco ou
afinidade (ascendentes, descendentes e colaterais, estes
até o quarto grau, no Brasil, mas de fato podendo estender-se).

Conceituar família é entrar em um mundo de várias acepções. O Dicionário Aurélio (2012) expõe algumas concepções:
“pessoas aparentadas, que vivem em geral na mesma casa, parSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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ticularmente o pai a mãe e os filhos, pessoas do mesmo sangue,
ascendência, linhagem, estirpe, conjunto de gêneros afins”.
A estrutura atual da família, como tudo na história da
humanidade, é resultado de uma evolução, por isso não estamos no começo nem no fim de uma sequência de modificações
que continuarão a ocorrer.
No Período Medieval, era natural que, já nos primeiros
meses de vida, fossem enviadas às amas de leite, que pouco
ou nada contribuíam para a sua educação. Ali permaneciam,
muitas vezes, sem contato com a família, até atingirem a idade
em que poderiam ser encaminhadas a outra família, onde deveriam aprender ofícios.
Sobre isto podemos citar ÁRIES (1981, p. 57):
A criança era tão insignificante, tão mal entrada na vida,
que não se temia que após a morte ela voltasse para importunar os vivos [...] não nos devemos surpreender
diante dessa insensibilidade, pois ela era absolutamente
natural nas condições demográficas da época.

Sem dúvida, a família sempre é o alvo preferencial das
mudanças que ocorrem na sociedade, passando pela religião,
pelos códigos éticos e pelos costumes, até chegar ao fator econômico. É sempre na família que todas as mudanças são sentidas, assim como é nela que a sociedade nasce; sempre que o
modelo muda, a essência da sociedade também muda.
A história da família passou por transformações ao longo
do tempo, e essas modificações são, para muitos historiadores,
de cunhos diversificados. Essa estrutura, analisada como a estrutura basilar da coletividade, constitui-se num dos principais
pilares da forma de organização humana que conhecemos hoje.
Segundo Carneiro (2007), no que se refere ao sentido de
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construção de família, o autor esclarece que [...] ela se baseia,
principalmente, na consanguinidade, laços de sangue, e na afinidade e afetividade. Realmente, a evolução humana reflete na
família quando se percebe que, com isto, a competição instintiva por alimentos, deu lugar a outro sentimento, o de cuidar dos
seres que agora, consanguíneo ou por afinidade, faz em parte
da convivência de um grupo que se define como família.
Qualquer que seja o formato da família, ela está inserida
dentro de um contexto sociocultural e apresenta um caráter
dinâmico em seu funcionamento que faz com que, através dos
vínculos afetivos, seus componentes desenvolvam os próprios
códigos de referências e de crenças que resultam em uma espécie de cultura familiar própria (ANDREI, 2001, p. 34).
Em meados da segunda
metade do século XX, a
família progressivamente conheceu profundas transformações.
As mudanças sociais penetram o âmago das relações familiares. Essas implicam em ganhos e custos sociais e afetivos para
a família. A família contemporânea tende a ser relacional. A
afetividade integra as regras formais entre sexos e gerações.
(GUEIROS, 2011).
Samuel Pfromm Neto define família assim: (2005, p.
214):
A família é o principal agente de socialização do indivíduo. Cuidando dos filhos, amando-os, recompensando-os, castigando-os, educando-os os pais procuram
modelar as crianças de acordo com a imagem que construíram do que eles devem ser.

As novas configurações familiares estão vinculadas a um
debate sobre o que se entende por família hoje. Fazem parte de
uma construção histórica e social recheada de valores e conSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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tradições presentes na sociedade de maneira geral. A rejeição
ou aceitação dos novos arranjos coloca-se de diversas maneiras
em diferentes contextos e pode sofrer influências de modelos
de ordem hegemônica. (SARTI, 2011).
A família patriarcal, estudada por Gilberto Freyre (2009),
que se afirmou no contexto rural, entra em crise com o surgimento de novos modelos de comportamento que regulam relações entre os sexos e as relações de parentesco. Por outro lado,
em algumas regiões e nas classes sociais menos escolarizadas
e expostas às mudanças culturais, sobrevivem valores que não
possuem legitimidade social, sendo reduzida a possibilidade de
que se reproduzam nas novas gerações.
No entendimento de Dias (2010, p. 27) a família é um
agrupamento informal, de formação espontânea no meio social, cuja estruturação se dá através do direito. A autora afirma
ainda que:
A família é uma construção cultural. Dispostas de uma
estrutura psíquica aonde todos ocupam um lugar, possuem uma função – lugar do pai, lugar da mãe, lugar
dos filhos -, sem, contudo, estarem de forma necessária
ligados de forma biológica. É essa estrutura familiar
que interessa investigar para o direito.

Com o desenvolvimento da sociedade, a família foi se reconfigurando, o que acarretou no surgimento de diferentes tipos de famílias além do modelo tradicional socialmente aceito
e tido como modelo ideal. Hoje não existe um único modelo,
mas vários tipos de organização de unidades domésticas que
configuram uma família. (SIERRA, 2011, p. 45)
Hoje encontramos famílias com configurações muito diferentes da tradicional família nuclear. A família monoparental
foi reconhecida pela Carta magna de 1988, como entidade faEditora Via Dourada
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miliar e de acordo com a mesma é conceituada como “a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. O
número de famílias sob responsabilidade de um só dos progenitores cresce mais a cada dia. Na maioria das vezes são mulheres que tomam sozinha a tarefa de criar e educar seus filhos.
Também está crescendo o número de casais homoafetivos que estão tendo seus próprios filhos, assumindo os filhos
do/da parceira ou adotando crianças e formando uma família.
Famílias com agregamento de muitos subgrupos. Não é
raro encontrarmos famílias onde seus membros fazem parte
de várias outras famílias.
Podem ser desde o já quase tradicional “os meus, os
seus, os nossos” até algumas situações mais diferentes, como
por exemplo, o filho de um rapaz, que após a separação do seu
pai com sua madrasta ficou morando com a madrasta e a filha
dela, que não era filha do seu pai.
Para Sierra (201, p. 45):
O conceito de família não é um conceito dado, natural e
imutável. A consolidação do pensamento sobre família
faz parte de influências de processos históricos que se
modificam de acordo com a necessidade do contexto no
qual se estabelecem. Em base a uma perspectiva interdisciplinar, este texto busca a compreensão das novas
configurações familiares e a construção das mesmas, no
sentido de verificar se estão em concordância ao que se
entende por família ou se estão situadas na contramão
de tais significados. Aqui a categoria gênero torna-se
um elemento sine qua non no processo de entendimento da relação entre família e sociedade.

Sarti (2011) ao estudar as famílias afirma que estas estão fundadas em um receber e retribuir contínuos e ligam-se
por um vínculo de obrigações. As obrigações fazem com que as
relações de afeto se desenrolem dentro da dinâmica familiar,
sabendo com quem pode ou com quem não pode contar.
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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A relação de obrigação sobrepõe os laços de sangue e,
consequentemente, laços tradicionais que referenciam a família
ideal. É importante ressaltar que conforme Sarti (2011, p.86):
A família não se define enquanto instituição, mas sim
como “um tipo de relação, na qual as obrigações morais
são a base fundamental” tornando-se uma referência
simbólica fundamental através da linguagem. Por outro
lado, ao analisar o casamento, a mesma autora afirma
que o matrimônio é o projeto inicial no qual se começa
a se constituir uma família. Através do casamento vêse a possibilidade de melhorar de vida, em que há uma
complementaridade entre o homem e a mulher.

A família enquanto unidade integrante da sociedade é
diretamente influenciada pela situação macro sociopolítica e
econômica do país. As ações estatais atingem o microssistema
familiar, atuando como fatores desagregador e propiciador de
situações de vulnerabilidade, sendo que esta última está intrinsecamente relacionada às condições econômicas das famílias, a
forma de distribuição de renda no país e ao modo de funcionamento do modelo econômico vigente - o capitalismo.
De acordo com o pensamento de Gomes, (2009, p. 30),
os pais são os primeiros modelos de como ser homem e ser
mulher. As crianças encontram nos pais os modelos de como
os adultos comportam-se e as mesmas aprendem o que vivem.
O tema família constitui um desafio às investigações das
Ciências Humanas. Ao longo dos tempos, tal questão está entre
as que mais têm causado polêmica. As diversas posições sociais e políticas fazem referência a ela, existindo quase sempre
uma preocupação em tudo o que lhe diz respeito. Para alguns,
a família, como instituição, está relacionada ao inevitável conservadorismo. Outros a consideram um recurso para a pessoa
e para a sociedade, por inserir o indivíduo em processos funEditora Via Dourada
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damentais da constituição da identidade. Fica evidente o papel
central da família em processos humanos, como a formação
dos vínculos afetivos com os pais, com irmãos, avós e tios, cônjuges, os quais possuem grande repercussão para o desenvolvimento da personalidade.
Da família, espera-se que a mesma esteja atenta às transformações da realidade, inserindo nos seus integrantes profunda necessidade de serem éticos nas relações com os seus.
É importante perceber o poder de interferência da família no mundo social, refazendo uma nova história, produzindo
pessoas diferentes e novas subjetividades. Por assumir papel
fundamental na sociedade, é chamada de “célula mater” da sociedade – a família é forte transmissora de valores ideológicos.
Em decorrência dessas transformações que a família vem
sofrendo, é importante fazer um estudo sobre a importância do
acompanhamento familiar durante a vida escolar do educando,
buscando soluções para mudar esse quadro.
Os pais têm imprescindível importância na educação do
estudante. A escola é parceira desta no sentido de ensinar, bem
como educar paralelamente. É sabido que a escola não é autossuficiente quanto a sua função de educar. À família cabe transmitir valores, como respeito, amor, solidariedade, assim como
deve mostrar que o melhor caminho que seu filho deve seguir é
o estudo. A escola vai lhe transmitir conhecimentos que vão lhe
servir para a vida toda e precisa da família de seus alunos para
que consiga atingir sucesso na vida profissional dos mesmos.
Em casos em que a família se torna ausente da educação
de seus filhos, não dialoga, não respeita, não lhes dá atenção
nem limites, ao serem levados à escola, esta fica sobrecarregaSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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da. Professores passam a assumir, então, a função de, além de
ensinar, de educar, impor limites, cobrar, aconselhar, e até de
dar amor. Ou seja, a família não consegue cumprir o papel que
a sociedade exige, transferindo para a escola
Logo, nas relações construídas ao longo da vida, os seres humanos têm no ambiente escolar outra forte parcela de
influência no seu caráter e, por essa razão, a parceria escola e
família, é fundamental na criação e no desenvolvimento social,
afetivo e na construção do conhecimento dos indivíduos.

2.1 A FAMÍLIA SOB O OLHAR DA LEGISLAÇÃO
A Constituição Federal de 1988, em especial no art. 226,
considerou a família como a base da sociedade civil com especial proteção do Estado (BRASIL,1988).
Anterior à CF de 1988, somente a família matrimonial
tinha o reconhecimento e a proteção do Estado. Embora as demais organizações familiares não tivessem existência jurídica,
palpitavam na vida social, sendo alvo da discriminação e da
negação da religião e do Estado.
No plano social, a organização da família e a sua própria
essência sofreram alterações, mantendo, contudo, a sua importância na formação da pessoa. Tratar da família na atualidade com o olhar voltado para família do século XIX conduzirá
a conclusões escatológicas não muito animadoras (MENEZES,
2010).
De acordo com Pereira (2009):
É, portanto, da Constituição da República que se extrai
o sustentáculo para a aplicabilidade do princípio da pluralidade de família, uma vez que, em seu preâmbulo,
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além de instituir o Estado Democrático de Direito, estabelece que deve ser assegurado o exercício dos direitos
sociais e individuais, bem como a liberdade, o bem-estar, a igualdade e a justiça como valores supremos da
sociedade. Sobretudo da garantia da liberdade e da
igualdade, sustentadas pelo macroprincípio da dignidade, que é que se extrai a aceitação da família plural,
que vai além daquelas previstas constitucionalmente e,
principalmente, diante da falta de previsão legal.

O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado
e educado no seio da sua família e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de
substâncias entorpecentes.
Assim, pode-se perceber que o Estado possui papel basilar para que se efetivem e que sejam asseguradas às crianças e
adolescentes as garantias contidas no texto constitucional e na
legislação específica.
Esta perspectiva fica clara quando se analisa os textos
da Política Nacional de Assistência (PNAS) de 2004 e a Norma
Operacional Básica (NOB/SUAS) de 2005 no qual está definida
a família como centralidade na política de assistência.
A PNAS 2004 coloca em suas diretrizes a: “Centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios,
serviços, programas e projetos” e referenda essa lógica em seus
objetivos ao “Assegurar que as ações no âmbito da assistência
social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 2004, p.33).
A NOB/SUAS pontua “para a proteção social de Assistência Social o princípio de matricialidade sócio familiar” considerando que “a família é o núcleo social básico de acolhida,
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social”
(BRASIL, 2005, p. 89).
Sendo assim, o sistema protetivo deve ser aplicado sempre que ocorrer ameaça ou violência aos direitos assegurados,
como consequência dos atos de ação ou omissão da sociedade
ou do Estado; falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
ou ainda, em razão da conduta da criança ou adolescente envolvido no caso concreto.
Segundo palavras de Guimarães (2009, p. 82) o Direito
das famílias atual, pelo princípio da absoluta igualdade entre
homens e mulheres eliminou a ideia de pátrio poder e assumiu
o conceito de poder familiar.
O poder familiar é exercido de forma igualitária pelo pai e
pela mãe, e isso continuará mesmo ocorrendo à ruptura do casamento, tal fato é resguardado pelo Código Civil, artigo. 1632.
Fora o que diz o artigo, também deve-se levar em conta que
a presença de ambos os genitores é muito importante para a
vida e formação dos filhos, mas o que se vê, infelizmente é que
o cônjuge que fica com a guarda, quase sempre exerce sozinho
o poder familiar. (CAMPOS, 2012).

2.2 SOBRE A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado
em 13 de julho de 1990 pela Lei n. 8.069, que dispõe sobre a política de proteção integral, voltada à criança e ao adolescente, a
lei considera criança a pessoa de até 12 anos de idade e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Ou seja, o ECA
inclui todas as pessoas de 0 a 18 anos de idade como sujeitos de
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direito (BRASIL, 2002, p. 20).
A doutrina de proteção integral reconhece a infância enquanto detentora de direitos fundamentais como: direito à vida,
à liberdade, ao respeito, à dignidade, e também de direitos sociais, como: direito à saúde, à educação, à cultura, à convivência familiar e comunitária, entre outros. A infância passa a ser
legislada com medidas protetivas e medidas socioeducativas.
Constrói-se no ECA uma concepção de infância na condição de
sujeito de direito. Desta forma o ECA dispõe que:
Art.3º - A criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 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 a convivência familiar e comunitária.
Art.5º - Nenhuma criança ou adolescente será objeto
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 2002, p.20).

Campos (2012) esclarece ainda que apesar do ECA, ser
um conjunto de regras que estabelecem os direitos dos menores à vida, saúde, convivência familiar, educação e também seus
deveres dentro da sociedade, ainda falta muito a ser feito para
que o ECA seja, de fato, uma ferramenta de amparo infanto-juvenil.
Em seu artigo 4° o ECA aborda do dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do poder público de garantir a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à aliSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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mentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Em seu parágrafo único ainda elenca o que compreende
a prioridade da garantia:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos
ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Serviço complementar ao PAIF em conjunto com o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA), os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), organiza-se de
modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o
sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. São considerados Serviços de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, o serviço para crianças até 6 anos, o serviço para
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, o serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e o serviço para idosos.
A infância é o período que vai desde o nascimento até
aproximadamente o décimo segundo ano de vida de uma pessoa. É um período de grande desenvolvimento físico, marcado
pelo gradual crescimento da altura e do peso da criança - espeEditora Via Dourada
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cialmente nos primeiros três anos de vida e durante a puberdade. Mais do que isto, é um período onde o ser humano desenvolve-se psicologicamente, envolvendo graduais mudanças
no comportamento da pessoa e na aquisição das bases de sua
personalidade (PALÁCIOS, 2010).
A infância é uma etapa biologicamente útil, que se caracteriza como sendo o período de adaptação progressiva ao meio
físico e social. A adaptação, aqui, é “equilíbrio”, cuja conquista
dura toda a infância e adolescência e define a estruturação própria destes períodos existenciais. E, conforme ensina o psicólogo Jean Piaget (1998), “educar é adaptar o indivíduo ao meio
social ambiente”. (SIERRA, 2011).
O conceito de infância como um período do desenvolvimento em que o indivíduo deve ser cuidado, protegido e supervisionado, é bastante recente quando se considera a história da
ciência. Até o século XVII predominava o conceito da criança
como um adulto em miniatura, ou seja, acreditava-se que o raciocínio, os sentimentos as ações infantis possuíam os mesmos
elementos básicos daqueles adultos.
Costuma-se entender como adolescente o indivíduo cuja
idade cronológica está entre os 13 anos e o final da segunda década de vida, etapa de transição onde segundo Palácios, (2010.
p. 63), o indivíduo não é mais criança, porém, ainda não tem
o status de adulto. É a chamada “moratória social”, um hiato,
oferecido pela sociedade aos seus jovens membros, enquanto
se preparam para exercerem seu papel de adulto. Assim é que
ainda segundo o autor:
Como já se sabe a adolescência abre a porta para um
mundo novo, que traz consigo importantes e profundas
mudanças, não apenas na própria imagem do indivíduo
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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e na maneira de interagir com seus iguais e com o resto
das pessoas, mas se estende as novas formas de pensamento. (PALÁCIOS, 2010. p. 63).

No que se refere às mudanças psicológicas a adolescência
também representa um período crucial para o indivíduo e, ainda segundo Barros (2010, p.62):
Alterações psicológicas são mudanças na mente da pessoa, ou seja, em sua maneira de pensar. Geralmente,
essas alterações trazem mudanças na maneira de agir.
A situação do adolescente na família geralmente muda.
Até então, ele era apenas uma criança de quem se exigia pouca responsabilidade. A partir da adolescência,
os pais costumam cobrar atitudes mais adultas, querem
mais seriedade, mais aplicação nos estudos e mais responsabilidade.

Os adolescentes atingem um nível novo e superior de
pensamento, que vai lhes permitir conceber os fenômenos de
maneira diferente de como o faziam até então. Esse pensamento, caracterizado por uma maior autonomia e rigor em seu
raciocínio, foi denominado, na tradição piagetiana, de pensamento formal e representa a fase do mesmo nome, a fase das
operações formais.
O tema vital mais importante na personalidade adolescente é o desenvolvimento do eu e da identidade pessoal. E esse
desenvolvimento do eu e da identidade pessoal está estreitamente vinculado à própria história do adolescente.
É na adolescência que o ser humano começa a ter propriamente história, memória biográfica, interpretação das experiências passadas e seu aproveitamento para enfrentar os
desafios do presente e as perspectivas do futuro.
Assim conclui-se que de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009), o SCFV tem como
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objetivo efetivar trocas culturais e de vivências entre pessoas,
fortalecendo as vivências familiares e sociais, incentivando a
participação social, o convívio familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento de sentimento de pertencia e identidade.

3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNÍCIPIO
O município de Pacatuba está localizado na porção nordeste do Estado do Ceará, na Região Metropolitana de Fortaleza e na macrorregião turística / MRT I, que detém as principais
infraestruturas para o desenvolvimento das atividades de turismo no Estado do Ceará, numa área de 141 Km2 e 780 m acima
do nível do mar.
O município de Pacatuba tem sua origem histórica relacionada com a formação de núcleos populacionais ao pé da serra de Aratanha, por volta dos meados do século XVII, mediante
a concessão de sesmarias nas terras férteis de suas encostas. A
existência em abundância de um pequeno mamífero conhecido
pelo nome de paca conferiu-lhe o nome que, na língua tupi, significa: paca (animal) + tuba (lugar abundante), traduzindo-se,
portanto, como “lugar de muita paca”. (IBGE, 2010).
As terras férteis das encostas da serra de Aratanha atraíram numerosos moradores, possibilitando a formação do povoado que, posteriormente, transformou-se em Distrito e Município, desmembrando-se do seu Município de origem - Maranguape. Assim em 08 de janeiro de 1869 aconteceu a então
criação do município e em 26 de abril de 1873 sua instalação.
O Município de Pacatuba localiza-se na Região MetropoSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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litana de Fortaleza, pertence à Região Administrativa 1., é dividido em quatro distritos:
Pacatuba (sede), Monguba, Pavuna, Conjunto Senador
Carlos Jereissati.
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) (2014) o município de Pacatuba dispõe de
uma população de 72.299 habitantes, ainda de acordo com o
Instituto a contagem de idosos de 60 a 69 anos têm um total
de 2.837, sendo de homens 1.355 e mulheres 1.482 e na faixa
etária de 70 anos ou mais um total 2.219, sendo de homens 971
e mulheres 1.248, o que corresponde a 6,4% da população total
do município.
Sobre as estatísticas de crianças e adolescentes não foram encontrados números consolidados dessa população específica na cidade em estudo.
Ainda conforme o IBGE (2014) a população de Pacatuba
em 2013 correspondia a um quantitativo de 51.696 e de acordo
com os números da pesquisa do censo de 2014, o número de
habitantes cresceu em mais de 20.000.
Ao Norte – Fortaleza e Caucaia
Ao Oeste – Caucaia e Maranguape
Ao Sul – Pacatuba e Maranguape
ao Leste – Itaitinga
Segundo dados da Prefeitura Municipal da cidade de Pacatuba a estrutura administrativa está dividida da seguinte forma:
O município de Pacatuba está subdividido em quatro
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distritos: Pacatuba Sede, Pavuna, Monguba, e Senador Carlos
Jereissati. Sua principal via de acesso é a CE-060. Não possui
rodovias federais, porém conta com 26,30 km de estrada estadual, recentemente duplicada, a CE-060, além de uma rede de
estradas vicinais que dão acesso aos municípios vizinhos, com
condições precárias de pavimentação.
Figura I – Mapa dos limites de Pacatuba

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do
Ceará – IPECE, 2002.

A área que corresponde a Sede do Município conta com
uma quantidade significativa de equipamentos de Lazer, propiciando o desenvolvimento de atividades socioculturais, no
entanto, precisam de projetos urbanísticos e ambientais adequados ao desempenho sustentável destas atividades. Estando
localizada nas coordenadas 3ª 59’ 03 ª de latitude e 38ª 37’ 13
ª de longitude, a uma altitude de 88,83m, entre a CE 060 e a
Serra da Aratanha.
O distrito de Monguba foi criado pela a Lei Nª 361 em
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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1989. Trata-se do distrito mais próximo à sede de Pacatuba, localizado ao pé da Serra, onde antigamente funcionava uma pedreira. Configura-se como um pequeno povoado, tendo como
eixo central a linha férrea.
O distrito de Pavuna foi criado pela a Lei Nª 1284. Surgiu por um processo de ocupação por loteamentos sucessivos,
incentivados pelo deslocamento de pessoas com a desapropriação realizada para a implementação do complexo hídrico Pacoti-Riachão-Gavião.
O distrito Carlos Jereissati localiza-se na região noroeste
do Município fazendo fronteira com o município de Maracanaú, este aglomerado urbano é fruto de ação do Governo Estadual, com o objetivo de diminuir o déficit habitacional. Sua
população chega a ser maior que o dobro da residente na Sede
Municipal.

3.1 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sobre a Secretaria da Assistência Social – SAS esta tem
como prerrogativa
I. Coordenar, no âmbito do Município, a formulação,
a execução, o monitoramento e a avaliação da Política de
Assistência Social, observando a consonância com a legislação vigente e efetivando a construção e consolidação
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
II. Propor e efetivar a política da assistência social através de programas, projetos e ações de geração de renda,
promoção e atenção à criança e ao adolescente, ao portaEditora Via Dourada
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dor de deficiência, ao idoso, à mulher e demais usuários
da assistência social do Município, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais, com foco na família, nas
pessoas e grupos em situação de exclusão;
III. Estimular à organização comunitária, habilitando a
população a construir ou resgatar a sua cidadania, com
vistas a melhores condições de vida;
IV. Promover a descentralização da assistência social,
fomentando entidades filantrópicas, públicas ou privadas, observando a legislação atinente em vigor;
V. Promover e fomentar o cooperativismo;
VI. Criar, programar e desenvolver programas e serviços nas áreas de informação e educação dos direitos inerentes ao consumidor, encaminhado os prejudicados a
órgãos que tenham por objetivo a garantia e defesa desses direitos;
VII. Promover ações visando o fortalecimento e exercício
da cidadania;
VIII. Articular-se com os Conselhos Tutelares, de Direitos
Humanos e órgãos que compõem o Sistema de Justiça da
Infância e da Juventude, promovendo ações de atendimento e garantia;
IX. Promover, coordenar e realizar os encontros e reuniões com segmentos e movimentos representativos da
comunidade;
X. Estimular ações que promovam o desenvolvimento
do protagonizo juvenil;
XI. Formular políticas, diretrizes e propostas de ação no
segmento de habitação popular e em articulação com a
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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Secretaria da Infraestrutura e assegurar suas implementações;
XII. Promover políticas de habitação para a população
de baixa renda, bem como estruturar e manter cadastro
único de habitação;
XIII. Garantir o desenvolvimento de ações de inclusão
social e produtiva e de segurança alimentar de pessoas
e grupos em situação de vulnerabilidade, contribuindo
para diminuição dos índices de pobreza e desigualdade
social no Município;
XIV. Assessorar, viabilizar recursos humanos e infraestrutura necessária aos conselhos municipais relacionados às funções de competência da Pasta, com a gestão
dos fundos municipais, respectivos e efetivo controle social por meio da participação de setores organizados da
sociedade;
XV. Apoiar a Defesa Civil nas ações que minimizem os
efeitos de ocorrências desastrosas e calamidade pública
sobre as comunidades e atender suas demandas durante
tais períodos;
XVI. Proceder no âmbito do seu órgão a gestão e o controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na
sua Unidade, bem como os recursos humanos e materiais existentes em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
XVII.
Exercer outras atribuições correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do
Regulamento.
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Ao longo dos anos 1980, e até a primeira metade dos
anos 1990, a questão da assistência social se redefine em nosso
país. A Constituição de 1988 institui a Assistência Social como
uma política social não contributiva, voltada para aqueles cujas
necessidades materiais, sociais e culturais não podiam ser asseguradas quer pelas rendas do trabalho, quer pela condição
geracional – infância e velhice -, que por necessidades físicas e
mentais (MOTA, 2010, p. 15).
Fortes (2006, p. 34) esclarece que foi a partir de 1985,
frente à nova realidade nacional de transição democrática, que
diversos grupos e movimentos sociais (sindicatos, partidos políticos, trabalhadores da área, intelectuais, profissionais liberais, parcelas da Igreja, organizações públicas e privadas, dentre outros) construíram a proposta de Lei Orgânica e de Política
de Assistência Social.
Segundo Sposati (2006):
A Assistência Social, garantida na Constituição Federal
de 88 contesta o conceito de (...) população beneficiária
como marginal ou carente, o que seria vitimá-la, pois
suas necessidades advêm da estrutura social e não do
caráter pessoal tendo, portanto, como público alvo os
segmentos em situação de risco social e vulnerabilidade, não sendo destinada somente à população pobre.

O marco legal que define as transformações da assistência social no Brasil é a nossa Carta Magna de 1988, portanto,
desde aquele ano, implementou-se as Políticas de Seguridade
Social – juntamente com a Saúde e a Previdência Social (art.
194). Uma seção específica é dedicada à assistência social (artigos 203 e 204), na qual, além de se definirem destinatários,
diretrizes e ações a serem desenvolvidas, foram estabelecidas a
descentralização político-administrativa e a participação popuSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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lar.

Segundo Sarmento (2008):
Em 1993, foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8742. Segundo a aprovação
da LOAS trouxe avanços na perspectiva da assistência
social como direito. No entanto, para a sua operacionalização, outras regulamentações se faziam necessárias e
após amplo debate, especialmente nas Conferências de
Assistência Social, o Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) aprovou, em 2004, a Política Nacional
de Assistência Social (PNAS). A PNAS cria um regime
próprio de gestão, o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), regulamentado pela Norma Operacional Básica
(NOB/SUAS), aprovada em 2005.

Sabe-se que a Assistência Social antes da LOAS era permeada por uma significativa fragilidade institucional devido a
sua trajetória de viés clientelista historicamente predominante
que constituiu relevantes obstáculos à mobilização desta arena
setorial. Tal dificuldade revela-se inclusive no fato de que a Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS) foi promulgada em 1993
e somente foi efetivada em 1995, enquanto a Lei Orgânica da
Saúde (LOS) data de 1990 (SOUZA, 2009).
3.1.1 O Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS):
“[...] a assistência social, direito do cidadão e dever do
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva,
que provê os mínimos sociais, realizada através de um
conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade,
para garantir o atendimento das necessidades básicas”. É importante desmistificar a percepção restrita de
mínimos sociais como limiar da sobrevivência e reconhecê-los como padrão básico de inclusão (garantia de
sobrevivência biológica, qualidade de vida e desenvolvimento humano). A assistência social perde o caráter exclusivamente emergencial e compensatório, passando a
buscar a afirmação da qualidade de vida da população.
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A organização da assistência social está estabelecida nos
artigos 5º e 6º da LOAS e tem como base as seguintes diretrizes:
descentralização político administrativa, participação popular e
primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política em cada esfera de governo. É condição para organização da
Política de Assistência Social a habilitação dos Municípios em
níveis de gestão, o repasse de recursos financeiros e a efetiva
instituição e funcionamento de:
a) Conselho de Assistência Social – de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil. A principal competência exercida pelos Conselhos
é o controle social (exercício democrático de acompanhamento da gestão e avaliação da política, do Plano Plurianual de Assistência Social e dos recursos financeiros
destinados à sua implementação).
b) Fundo de Assistência Social – instrumento de
gestão de todos os recursos destinados ao financiamento das ações de assistência, tendo como base a Política
e o Plano Plurianual de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos.
c) Plano de Assistência Social – instrumento de
planejamento estratégico que organiza, regula e norteia
a execução da PNAS/2004 na perspectiva do Sistema
Único da Assistência Social (SUAS). Sua elaboração é
de responsabilidade do órgão gestor da política, que o
submete à aprovação do Conselho de Assistência Social
(COUTO, 2012)

Para o financiamento da assistência social é importante
à elaboração do Plano Plurianual que permite a visualização
das prioridades selecionadas, das ações e metas previstas, dos
recursos disponíveis, bem como das estratégias para sua implementação em tempo determinado, visando à obtenção de
resultados. A elaboração do Plano pressupõe o conhecimento
da realidade e a tomada de decisões técnicas, políticas e administrativas. Suas metas anuais devem ser factíveis, com base na
Lei do Orçamento Anual e em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade
Série Saberes e fazeres da educação: volume 30
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Fiscal). (SCHONS, 2011).
Portanto, compreende-se que o objetivo do SUAS é assegurar a concretização das normas que estão elencados na LOAS
e integrar as três esferas de governo em uma ação pública comum de garantia de direitos universais. Assim, torna-se imperativo o envolvimento da classe política, dos gestores, trabalhadores e usuários.
É preciso conhecer a organização dos serviços, programas, projetos, benefícios e assimilar os procedimentos técnicos
e operacionais homogêneos que integram o sistema, bem como
considerar as diversidades regionais. Assim, a inclusão das pessoas que necessitam da assistência ocorrerá de forma eficaz,
evitando-se duplicidade de ações.
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) compõe
um sistema nacional público não contributivo, descentralizado
e participativo, que estrutura e organiza o conteúdo específico da assistência social. É um sistema que consolida a gestão
compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre
as três esferas de governo e comporta quatro tipos de gestão:
dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União. A
nova estrutura proporciona maior autonomia aos municípios
na aplicação dos recursos federais, organizando-os em três níveis de gestão: inicial, básica e plena.
A Gestão Básica é o nível em que o município assume a
gestão da proteção social básica na Assistência Social, sendo
responsável por prevenir situações de risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Segundo Couto (2010) os serviços de proteção social
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básica serão coordenados e organizados pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), unidade pública estatal de
cada município e “porta de entrada” da política pública de assistência social. A execução cabe diretamente ao CRAS, ou, indiretamente às Organizações Não Governamentais (ONGs) de
assistência social.
3.1.2 A Proteção Social
A assistência social tem por fim, conforme a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), proteção social, vigilância
social e defesa dos direitos socioassistenciais. A proteção social
visa ao desenvolvimento humano, social e à garantia dos direitos de cidadania. Também deve garantir as seguintes seguranças básicas de cidadania: segurança de acolhida, segurança
social de renda, do convívio ou vivência familiar, comunitária
e social, do desenvolvimento da autonomia e de sobrevivência
a riscos circunstanciais. A Proteção Social está estabelecida em
dois níveis:
Proteção Social Básica: tem por objetivo contribuir com
a prevenção de situações de risco social, por meio do
desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. São
modalidades de serviços previstos para a Proteção Social Básica:
•
Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF);
•
Programas de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza;
•
Centros de Convivência para Idosos;
•
Serviços para crianças de 0 a 6 anos;
•
Serviços socioeducativos para crianças e adolescentes na faixa de 6 a 14 anos;
•
Programas de incentivo ao protagonismo juvenil;
•
Centros de informação e de educação para o trabalho para jovens e adultos. (BRASIL, 2009) .
Proteção Social Especial: tem por objetivo o atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social em decorrência de abandono, maus-tratos físicos
ou psíquicos, abuso sexual, uso de substância psicoatiSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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va, cumprimento de medidas socioeducativas, situação
de rua, situação de trabalho infantil, etc. Os serviços de
Proteção Social Especial podem ser subdivididos em
serviços de média e alta complexidade. São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e a indivíduos com direitos
violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários
não foram rompidos. Já os serviços de Proteção Social
Especial de alta complexidade garantem proteção integral: moradia, alimentação, higienização, trabalho protegido, etc. Destina-se a famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou ameaçados. (SUAS, 2012).

Assim, compreende-se que são modalidades de serviços
de Proteção Especial de Média Complexidade os Serviços de
Orientação e Apoio Sócio familiar; Plantão Social; Abordagem
de Rua; Cuidado no Domicílio; Serviço de Habilitação e Reabilitação de pessoas com deficiência na comunidade, Medidas socioeducativas em meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida, previstas no Estatuto da Criança
e do Adolescente).
No que se refere às modalidades de serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade, estes se configuram como:
Atendimento Integral Institucional; Casa Lar; República; Casa
de Passagem; Albergue; Família Substituta; Família Acolhedora; Medidas socioeducativas restritivas da liberdade, previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente (Semi-Liberdade, Internação provisória e sentenciada); Trabalho Protegido.
Observa-se que as modalidades de serviços de proteção
especial de média complexidade e de alta complexidade, estão
voltadas para o bem estar da pessoa. Portanto, Mota (2010, p.
56) define de forma clara e concisa que, de todas as políticas
públicas setoriais que compõem o Sistema de Proteção Social
brasileiro (Educação, Saúde, Trabalho, Previdência Social, JusEditora Via Dourada
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tiça, Agricultura, Saneamento, Habitação Popular e Meio Ambiente), a Assistência Social é a mais transversal e tem como
sujeito da ação os segmentos populacionais excluídos e vulnerabilizados por condições próprias do ciclo da vida, de desvantagem pessoal e de situações circunstanciais.
Frente ao que fora exposto por Couto (2010) pode-se
perceber que a caracterização da assistência social como política pública voltada para a garantia de direitos e promoção do
desenvolvimento humano e social é recente. Os desafios para
a sua implementação são grandes, pois os municípios habilitados em um dos três níveis de gestão previstos ainda não estão
devidamente preparados e organizados para integrar todos os
setores que compõem a Política de Assistência Social.
Entendendo ainda que as complexas demandas relacionadas à violação dos direitos socioassistenciais (idosos e deficientes em situação de abandono, criança vítima de violência
sexual, desabrigados, dentre outros) que chegam ao Ministério
Público devem ser abordadas de forma multidisciplinar e contar com a participação de instituições governamentais e não-governamentais.
Os órgãos de execução de Políticas Públicas municipais e/
ou regionais devem apresentar proposta de superação para os
problemas a curto, médio ou longo prazo, com respaldo da rede
de serviços de proteção social que integram o Sistema Único de
Assistência Social.
Sitcovsky (2010, p. 147) esclarece que a política de Assistência Social brasileira tem passado nos últimos anos, por
transformações que exigem grande esforço interpretativo dos
pesquisadores do Serviço Social e áreas afins. Estas transforSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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mações não podem ser compreendidas longe da dinâmica mais
geral da sociedade, determinada pelo movimento da economia
e da política.
A seguir trataremos do CRAS como unidade de intervenção da proteção social básica.

3.2 CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS): CONSTITUIÇÃO E DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS
O presente tópico trata dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, onde são analisadas a sua função e importância na efetivação da assistência social como direito.
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é
uma unidade pública, inserido na proteção social básica, e de
acordo com as Orientações Técnicas Centro de Referência da
Assistência Social – CRAS (2009), devendo prevenir situações
de risco no seu território de abrangência, onde vivem famílias
em situação de vulnerabilidade social. Deve apoiar famílias e
indivíduos em suas demandas sociais, inserindo-os na rede de
proteção social e promovendo os meios necessários para que
fortaleçam seus vínculos familiares e comunitários e acessem
seus direitos de cidadania (COUTO, 2010).
Segundo Telles (2010, p. 45) o CRAS deve oferecer serviços continuados a exemplo do acolhimento e acompanhamento em serviços socioeducativos e de convivência; encaminhamentos para a rede de proteção social existentes no lugar onde
vivem e para os demais serviços das outras políticas sociais;
orientação na garantia dos seus direitos de cidadania e de conEditora Via Dourada
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vivência familiar e comunitária, além de articulação e fortalecimento da rede de Proteção Social Básica local.
Na íntegra, o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) é uma unidade pública da política de assistência social,
de base municipal, integrante do SUAS, localizado em áreas
com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinado à prestação de serviços e programas socioassistenciais de
proteção social básica às famílias e indivíduos, e à articulação
destes serviços no seu território de abrangência, e uma atuação
inter-setorial na perspectiva de potencializar a proteção social.
(BRASIL, 2010).
O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto
comunitário, visando à orientação e o convívio sócio familiar e
comunitário. Neste sentido é responsável pela oferta do Serviço
de Atenção Integral às Famílias. Na proteção básica, o trabalho
com famílias deve considerar novas referências para a compreensão dos diferentes arranjos familiares, superando o reconhecimento de um modelo único baseado na família nuclear, e
partindo dos supostos de que são funções básicas das famílias:
prover a proteção e a socialização dos seus membros constituírem-se como referências morais, de vínculos afetivos e sociais,
de identidade grupal, além de ser mediadora das relações dos
seus membros com outras instituições sociais e com o Estado.
(BRASIL, 2010)
O grupo familiar pode ou não se mostrar capaz de desempenhar suas funções básicas. O importante é notar que esta
capacidade resulta não de uma forma ideal e sim de sua relação
com a sociedade, sua organização interna, seu universo de valores, entre outros fatores, enfim, do estatuto mesmo da famíSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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lia como grupo cidadão. Em consequência, qualquer forma de
atenção e, ou, de intervenção no grupo familiar precisa levar
em conta sua singularidade, sua vulnerabilidade no contexto
social, além de seus recursos simbólicos e afetivos, bem como
sua disponibilidade para se transformar e dar conta de suas
atribuições (GUERRA, 2012).
Além de ser responsável pelo desenvolvimento do Programa de Atenção Integral às famílias – com referência territorializada, que valorize as heterogeneidades, as particularidades
de cada grupo familiar, a diversidade de culturas e que promova o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários -,
a equipe do CRAS deve prestar informação e orientação para
a população de sua área de abrangência, bem como se articular com a rede de proteção social local no que se refere aos
direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância
da exclusão social na produção, sistematização e divulgação de
indicadores da área de abrangência do CRAS, em conexão com
outros territórios.
Portanto, segundo a PNAS (2004) o CRAS realiza ainda, sob orientação do gestor municipal de Assistência Social, o
mapeamento e a organização da rede socioassistencial de proteção básica e promove a inserção das famílias nos serviços de
assistência social local. Promove também o encaminhamento
da população local para as demais políticas públicas e sociais,
possibilitando o desenvolvimento de ações Inter setoriais que
visem à sustentabilidade, de forma a romper com o ciclo de
reprodução intergeracional do progresso de exclusão social, e
evitar que essas famílias e indivíduos tenham seus direitos violados, recaindo em situações de vulnerabilidades e riscos.
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São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que potencializam a família como unidade
de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de
solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da
oferta de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos
internos e externos de solidariedade através do protagonismo
de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o acolhimento
em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram
rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado de
trabalho.
Nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
por meio do Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF),
muitas famílias estão tendo oportunidade de mudar a realidade.
São famílias que encontram alternativas para interferir e retirar
os filhos do mundo das drogas, outras que os conseguem fazer
estudar. Idosos que voltam a ter estímulos recuperam auto estima, convivem com outros idosos, mas também com crianças
e jovens, numa sadia troca Inter geracional. (SOUSA, 2013)
As unidades dos CRAS são espaços físicos localizados em
regiões mais pobres das cidades voltadas para atendimento socioassistencial. A equipe do centro identifica as necessidades
dos indivíduos e das famílias de cada localidade, acolhe e insere em atividades coletivas e/ou, se necessário, encaminha os
integrantes do grupo familiar para outros atendimentos. Nessa condição, eles se configuram como instrumento estratégico
dentro da rede de proteção e promoção social no Brasil. (SPOSATI, 2006).
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Não por acaso, são conhecidos também pelo nome de Casas das Famílias. Isso porque se organizam a partir do foco de
atendimento na família. Dessa forma, além de potencializar o
alcance das ações e políticas sociais, promovem o apoio para
manter e sustentar os vínculos familiares e comunitários, com
todos os bons efeitos que tem na sociedade (SPOSATI, 2006).
Atualmente temos nos CRAS um espaço fundamental
para desenvolver ações complementares do Bolsa Família e estabelecer as devidas interfaces com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e com programas de inclusão
produtiva, geração de trabalho e renda, dentre outros. (SOUSA
2013).

4 O CRAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA: O LÓCUS DA PESQUISA
A escolha de uma pesquisa qualitativa implica estabelecer, a priori, que o resultado final não se volta para a generalização, e sim para a análise, em profundidade, de um número
reduzido de situações (YIN, 2005).
Segundo Martinelli (2010) o objetivo da pesquisa qualitativa é trazer à tona o que os participantes pensam a respeito
do que está sendo pesquisado. Não é só a visão de pesquisador
que é importante, mas também o que o sujeito tem a dizer em
relação ao problema.
Entendendo o trabalho realizado no CRAS como coletivo
e em movimento, o qual se constitui e se transforma para satisfazer necessidades dos diferentes atores, buscamos conhecer a
multiplicidade das ações e situações realizadas para o fortaleciEditora Via Dourada
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mento de vínculos no CRAS.
A escolha do local da pesquisa foi intencional, porque
esse serviço apresenta-se estruturado de acordo com as políticas atuais preconizadas pela assistência social possibilitando
assim, explorar as questões desta pesquisa.
Realizou-se também pesquisa bibliográfica a qual foi pautada em autores contemporâneos que tratam da temática sobre
a política de Assistência Social no fortalecimento de vínculos.
Dessa trajetória, partiu-se de um estudo bibliográfico,
minucioso dos autores que trabalham com as principais categorias analíticas desse estudo que são: A assistência Social
como direito e o CRAS, como mediador dos fortalecimentos de
vínculos.
Para a aplicação do instrumento de coleta de dados, utilizou-se um roteiro através de um questionário com uma abordagem direta e em profundidade com os assistentes sociais do
CRAS.
O roteiro conta com 07 questões abertas e está estruturado nos aspectos socioeconômicos e sociais dos respondentes,
bem como questões relativas ao desenvolvimento de seu trabalho dentro do CRAS.
As perguntas abertas em um questionário permitem ao
pesquisador compreender a perspectiva dos respondentes, já
os questionários com perguntas fechadas são fáceis de codificar, o que não ocorre com as perguntas abertas. A presente
análise dar-se-á através de tabulação de dados, no qual serão
analisados os resultados e dispostos as falas de forma ipsiliteris, ou seja, igual à fala dos entrevistados.
Conforme Gil (2012) ao se encerrar a coleta de dados de
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uma pesquisa qualitativa, o pesquisador se depara com uma
grande quantidade de informações, a qual ele terá que organizar para depois poder analisar.
A coleta dos dados da pesquisa será realizada por meio
da aplicação de entrevistas pessoais e diretas. De acordo com
Roesch (2005), antes da entrevista, os sujeitos devem ser informados sobre a garantia de sigilo e confidencialidade quanto
às informações prestadas, e ainda terão assegurados o direito
de serem esclarecidos ou de abandonarem a pesquisa em qualquer etapa do processo, sem danos à sua integridade. Assim,
tanto os pesquisadores quanto os sujeitos participantes deste
estudo assinam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
em duas vias, ficando uma cópia para os sujeitos do estudo.
Tendo por base a revisão teórica sobre metodologia de
pesquisa, este estudo envolve o método exploratório, numa
abordagem qualitativa, mediante aplicação de questionário e
pela análise documental. Pretendeu-se, desta forma, organizar
o trabalho de pesquisa obtendo resultados claros que não suscitem dúvidas a respeito da sua validade e aceitação.

4.1 O CRAS JEREISSATI II EM PACATUBA: ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do
Jereissati II oferece serrviços voltados para a garantia da cidadania foi fundado em 2005, e é localizado na Rua 86 do Conjunto
Jereissati II em Pacatuba. Atualmente, devido a uma reforma
no prédio da sede, o CRAS se encontra estabelecido na Rua 67
n. 485 no mesmo bairro.
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O prédio atual conta com seis salas e um contingente de
15 funcionários sendo, 02 coordenadores, 01 recepcionista, 02
técnicos de serviço social, 01 psicóloga, 01 funcionário de serviços gerais, 01 cozinheira, 03 educadores sociais, 02 coordenadores do bolsa família, 02 motoristas.
Neste espaço foi realizada a pesquisa ora descrita. Em
entrevista pré-agendada foi possível compreender as percepções dos assistentes sociais quanto aos serviços ofertados, que
passo a descrever.
De acordo com o que fora exposto no questionário os dois
assistentes sociais que desenvolvem suas atividades no CRAS
Jereissati II em Pacatuba, estes têm formação acadêmica e são
graduados em cursos de Serviço Social, trabalham há mais de
três anos no equipamento.
O questionário que contou com sete questões abertas,
teve sua primeira questão voltada para saber quais os objetivos
do SCFV, sendo assim respondida:
Trabalhar a construção do espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes a partir dos interesses, demandas e potencialidades de cada faixa etária.
Assistente Social 1.
Trabalhar a construção do espaço de convivência e fortalecimento, a cidadania, protagonismo social.
Assistente Social 2.

Percebe-se através das falas dos assistentes sociais que
estes buscam, no que se refere aos objetivos do SCFV, a consolidação do que está escrito em suas normativas, ou seja, trazer
à tona a participação do sujeito no quesito que dimensiona a
cidadania de forma integral, enquanto pessoa. Percebe-se ainSérie Saberes e fazeres da educação: volume 30
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da que o caráter preventivo do serviço torna-se presente nas
entrevistas.
No que se refere à questão de número dois, que tratou
sobre qual é o público do SCFV os assistentes sociais informaram que são crianças, jovens, adolescentes e idosos.
O SCFV tem quatro modalidades no serviço, o primeiro para crianças ate seis anos e suas famílias, o segundo para
crianças de seis a quinze anos e o terceiro para adolescentes e
jovens de 15 a 17 anos. E, o quarto para idosos e gestantes, os
serviços são realizados em grupos de acordo com o seu ciclo de
vida.
A terceira questão buscou conhecer quantos grupos de
SCFV existem atualmente no CRAS Pacatuba, os assistentes
sociais responderam que são cinco grupos, sendo o primeiro
grupo composto por duas crianças de 0 a 14 anos, 02 grupos
de adolescentes de 15 a 17 anos, um grupo de gestante e, por
último um grupo de idosos.
A realização do trabalho em grupo é importante para
atender aos objetivos propostos na PNAS, porém, muitos aspectos ainda podem contribuir para a melhoria das atividades
do SCFV, como a mudança da estrutura, do material didático, contribuição de materiais eletrônicos, novas atividades, que
atualmente não são utilizadas e que mobilizaria maior número
de usuários. As quais melhorariam não só o grupo, mas as
condições em que ele acontece, este fato atualmente está relacionado a problemática da reforma do prédio, sendo que hoje,
aonde são desenvolvidos os serviços o prédio não conta com
uma estrutura que dê acesso ao desenvolvimento das atividades propostas, o que se espera que após a reforma do prédio
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sede, os instrumentos para a melhoria dos serviços se efetivem.
No que se relacionam ao volume dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos os assistentes sociais nos
informaram que o número de famílias que participam no âmbito do PAIF hoje se encontram totalizadas em 30 famílias, no
que se refere à participação nas palestras e oficinas ofertadas e
ou atividades não continuadas, os assistentes sociais informaram que em média são de 20 a 30 pessoas que se apresentam,
o que está muito distante da meta de 100 famílias atendidas e
3.500 referenciadas por ano.
Cabe ressaltar que este processo de fortalecimento de
vínculos familiares que estão fragilizados e de forma ampla o
processo de autonomia dos sujeitos atendidos não acontece de
uma hora para outra só por meio de reuniões socioeducativas,
cursos profissionalizantes, grupos de convivência, passeios,
eventos para a população, atendimentos individuais e coletivos,
visitas domiciliares entre outros, atividades que não se efetivam, dada a condição em que o trabalho tem sido realizado.
O total de números de jovens com idade entre 15 e 17
anos que comparecem as atividades atualmente no espaço do
SCFV gira em torno de 23, sendo que no que se refere aos serviços para as crianças estas chegam ao número de 52, tendo
idade entre 06 e 14 anos.
Assim, foi ainda perguntado aos assistentes sociais, sobre o que para eles, é mais satisfatório no trabalho desenvolvido no CRAS, sendo que o assistente social n. 1, destacou que: “é
satisfazer a demanda prevenindo situações de vulnerabilidade
e risco social”. Já para o assistente social de número 2, este nos
informou que:
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Estabelecer o PAIF como prioridade dentre os demais
serviços, programas e projetos da proteção social básica, pois tem como principal foco de ação o trabalho com
as famílias, o que torna desafiador adentrar de forma
mais eficaz nas questões vulneralizadas, devido às estruturas físico/financeiras pouco efetivadas.

Há uma falta de conhecimento sobre para onde encaminhar, como proceder quando a demanda pelo serviço exige
a articulação com a rede. Isso se deve ao fato de que não há
um mapeamento para os coordenadores conhecerem a rede de
atendimentos, cabendo aos mesmos buscarem por sua conta.
Compreendese que o trabalho em rede é uma importante estratégia metodológica para a atuação do assistente social, porém por causa do cotidiano do trabalho, falta disponibilidade
para que esse mapeamento possa ser realizado.
A PNAS/2004 destaca a necessidade de critérios para a
escolha da localização para a instalação do CRAS, que deve ser
baseada na identificação de famílias e territórios em situação
de vulnerabilidade (BRASIL, 2004). Mais ainda, a instalação
do CRAS deve buscar a descentralização da assistência social,
sendo esse um dos aspectos que lhe conferem característica de
inovação perante as novas proposituras da assistência social.
A gestão do território, a partir do CRAS, busca promover
uma atuação preventiva, racionalizar as ofertas e traduzir o referenciamento dos serviços em ações concreta, tornando-se a
principal unidade pública de proteção básica e referência para
a população local e para os serviços setoriais.
A articulação com a rede socioassistencial mostrou-se
um grande desafio para o trabalho do Assistente Social, a articulação entre os programas ocorre minimamente e cabe ao
profissional estar realizando um mapeamento dos locais onde
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a rede se encontra. Outro grande problema encontrado é que
muitas vezes existe um programa que atende a demanda que
o usuário necessita, porém não fica próximo da comunidade
e não são disponibilizados meios para que o usuário acesse a
rede.
Em relação à sétima questão quando se indagou sobre
qual metodologia o serviço social usa para a efetivação do SCFV
no CRAS, o assistente social 1 destacou que: Presta serviços
continuados de proteção social básica de assistência social, para
o assistente social n.2 estes nos relatou que:
As metodologias que são efetivadas se resume na articulação e fortalecimento da proteção social básica local,
promovendo os meios necessários para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários para que estes
tenham acesso aos seus direitos de cidadania.

Diante do que foi apresentado na pesquisa, onde buscou-se conhecer o trabalho do CRAS em relação ao fortalecimento
de vínculos familiares fragilizados tomando por base de pesquisa o CRAS de Pacatuba, pode-se compreender que a realização de um trabalho socioeducativo com estas famílias, principalmente com os jovens, é um caminho de possibilidades para
se conhecer e realizar trabalhos viáveis ao contexto e demanda
vivenciada por cada família.
Porém é importante destacar que a realização de trabalhos socioeducativos, não podem ser compreendidos como
ações para “consertar” as pessoas, mas ações que tenham um
conteúdo compatível com a realidade social vivenciada por
cada uma dessas famílias, na busca em despertar e conquistar
a emancipação, a autonomia, visão crítica da realidade, projeto
de vida e perspectiva de mudanças.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo buscou conhecer como se desenvolve o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos o trabalho
socioeducativo realizado pela equipe do CRAS e a contribuição
do Serviço Social no município de Pacatuba-CE.
O desafio proposto de construir este trabalho deu-se após
vários questionamentos feitos enquanto estagiária, em relação
a atuação do Serviço Social como uma profissão tida por investigativa, interventiva e que busca a promoção e universalização
dos direitos sociais.
Ao analisar os atendimentos no equipamento comecei a
fazer indagações e levantar questionamentos quanto à metodologia aplicada no atendimento com os usuários (crianças e
adolescentes). Questionei-me se o trabalho que estava sendo
realizado era realmente daquele equipamento, onde os grupos
não eram separados por faixa etária e o trabalho de busca ativa
era feito aleatoriamente e que quando acontecia não atendia as
expectativas dos usuários.
A partir daí busquei fontes bibliográficas que pudessem
dar condições de estruturar esses questionamentos e direcioná-los a uma pesquisa. Às informações que obtive através de
leituras fizeram-me ver que há um desdobramento bem diferenciado em relação às orientações técnicas do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS). Segundo a cartilha do MDS todos os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
são complementares ao PAIF. Esses serviços devem viabilizar,
de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, as trocas culturais e de vivências entre pessoas, fortaEditora Via Dourada
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lecendo o convívio familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade, devem
ser oferecidos nos territórios de vulnerabilidade e risco social.
A família é alvo estratégico quando falamos em matricialidade e centralidade, estamos querendo que a família seja beneficiaria de serviços também. A ela garantido, o atendimento
nas suas demandas sem que esse atendimento seja fragilizado.
Quando um usuário chega com uma demanda com um certo
grau de aflição, ele está querendo ser atendido, mas também
ser escutado e é ai, que vem a importância do acolhimento, a
escuta é importante para que o profissional não faça uma referência que seja subjetivamente mal feita, mal encaminhada
é preciso que o usuário saiba que o profissional entendeu o
problema, e que de alguma forma vai redireciona-lo para onde
possa ter suprida sua demanda.
Sendo assim, compreende-se que essa é uma escolha
metodológica importante e é a chave de todo o trabalho, como
na organização do Serviço Socioassistencial.
A busca espontânea refere-se ao atendimento imediato, onde se configura como atendimento inicial escuta qualificada das necessidades, e demandas trazidas pelo individuo,
com oferta de informações sobre o serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial. A acolhida tem por objetivo
instituir o vínculo entre famílias e indivíduos na garantia de
acesso da população do SUAS e de compreensão da Assistência
Social como direito da cidadania, conforme o MDS. No entanto
a busca espontânea pode ocorrer na ação cotidiana dos técnicos, com contato e ação imediata, para contribuir na garantia
dos direitos das necessidades básicas do usuário e o que se tem
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percebido é que esta é muito fragilizada, pelas condições de trabalho ora ofertadas.
Existe certa dificuldade em mobilizar e promover acessos a rede de proteção social. Apesar da difícil realidade encontrada no território de abrangência do CRAS – Pacatuba, seria
importante que os profissionais do Serviço Social trabalhassem
de modo a enfrentar e superar tais dificuldades que ainda soam
no âmbito do equipamento tais como, a cultura da ajuda voltada ao assistencialismo de encontro a problemas individuais. O
CRAS somente não dará conta de enfrentar todas as demandas
condizentes a ele, necessitará da articulação com a rede presente em sua área de abrangência, assim como outros equipamentos da Assistência Social. Porém a burocratização do sistema
local não permite que a atuação dos profissionais seja favorável
e condizentes com as políticas sociais segundo as diretrizes do
SUAS.
O Serviço Social no CRAS deve contribuir na vida de seus
usuários na medida em que trabalhem com os mesmos, objetivando o empoderamento das famílias. E que as mesmas superem sua condição de vulnerabilidade e risco social.
Portanto a perspectiva do trabalho com famílias devam
ter por foco promoção da cidadania, protagonismo social, autonomia e equidade, e ter como objetivo transformar a cultura do
assistencialismo na concepção da Assistência Social como um
direito do cidadão e dever do estado.
Porém, para consolidar o trabalho da construção do espaço de convivência, formação para participação e cidadania,
assim, como desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes e de suas famílias, o CRAS
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tem por desafio planejar e manter planejamento dos objetivos
que se pretende alcançar.
Percebe-se um trabalho fragmentado nas atividades ora
ofertado pela esquipe, compreende-se que as dificuldades presentes existam por conta da burocratização do sistema local, o
mesmo não permite que a atuação dos profissionais seja favorável com as normativas da PNAS.
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