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RESUMO

Este trabalho foi desenvolvido com foco na motivação do aluno no processo ensino-aprendizagem, voltado para crianças
do quarto ano do Ensino Fundamental de escolas públicas. Criança e adolescentes atualmente vive em um mundo repleto
de tecnologias e brinquedos que encantam e fascinam a todos. No entanto, a escola muitas vezes, não oferece os mesmos
atrativos, o que na maioria dos casos gera certos desinteresses e falta de motivação pelos estudos, pois para uma criança,
brincar é muito mais interessante do que estudar. Desta forma o tema foi proposto, através de estudos de referencial
teórico, observação de campo e de entrevista com roteiro semiestruturado, seguido de observações e conversas informais
com docentes e discentes, de escolas públicas localizadas na cidade de Itabaiana-SE. Os resultados revelam, que nem
sempre um bom recurso didático garante a aprendizagem, mas que, um recurso bem utilizado, com o domínio do conteúdo
e alunos motivados, garante uma aprendizagem significativa.

PALAVRAS-CHAVE: Motivação Escolar; Criança; Aprendizagem

ABSTRACT

This work was developed with a focus on student motivation in the teaching-learning process, aimed at children in the fourth
year of elementary school public schools. Kids and teens currently lives in a world filled with technologies and toys that
enchant and fascinate everyone. However, school often does not offer the same attractions, which in most cases generates
certain lack of interest and lack of motivation for studies, because for a child, playing is much more interesting than studying.
In this way the subject was proposed, through studies of theoretical reference, field observation and interview with
semi-structured script, followed by observations and informal conversations with teachers and students, from public schools
located in the city of Itabaiana-SE. The results show that a good didactic resource does not always guarantee learning, but
that a well-used resource with content mastery and motivated students guarantees meaningful learning. KEY WORDS:
School Motivation; Child; Learning ABSTRAIT

Ce travail a été développé en mettant l&39;accent sur la motivation des étudiants dans le processus
d&39;enseignement-apprentissage, visant les enfants en quatrième année d&39;écoles publiques du primaire. Les enfants
et les adolescents vivent actuellement dans un monde rempli de technologies et de jouets qui enchantent et fascinent tout le
monde. Cependant, l&39;école n&39;offre souvent pas les mêmes attraits, ce qui, dans la plupart des cas, engendre un
certain manque d&39;intérêt et de motivation pour les études, car pour un enfant, jouer est beaucoup plus intéressant que
d&39;étudier. Ainsi, le sujet a été proposé à travers des études de références théoriques, des observations sur le terrain et
des entretiens avec des scripts semi-structurés, suivis d’observations et de conversations informelles avec des enseignants
et des élèves des écoles publiques de la ville d’Itabaiana-SE. Les résultats montrent qu&39;une bonne ressource didactique
ne garantit pas toujours l&39;apprentissage, mais qu&39;une ressource bien utilisée avec une maîtrise du contenu et des
étudiants motivés garantit un apprentissage significatif.

MOTS CLÉS: Motivation Scolaire; Enfant; Apprentissage

INTRODUÇÃO

A pesquisa desenvolvida foi sobre fator “Motivação/Desmotivação Escolar”, este tema foi analisado
levando em consideração a relevância para a educação, além de ser uma questão atual e importante
para todos os professores.

Este trabalho pretende fazer uma análise da motivação enquanto fator importante no processo ensino
aprendizagem, a partir de um recorte utilizando como objeto de estudo a realidade de Escolas pública
de um município localizado na região do agreste sergipano.

Não se concebe pensar em educação sem pensar em uma série de fatores que envolve a escola e os
diversos modos de aprender. Portanto a educação possui sentido muito mais amplo e não se
restringe apenas na escola. Ao iniciar uma reflexão a respeito de tais fatores e sua relevância na
formação do individuo, nos deparamos com o que diz a constituição brasileira.

Art. 205. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205).

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/um_olhar_acerca_da_motivacao_escolar_das_criancas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Considerando este artigo, entendemos que cada estágio da vida oferece ao indivíduo desafios
importantes para o seu desenvolvimento. O ser humano está em constante processo de
aprendizagem e essa não ocorre de forma isolada. São inúmeros os fatores, tanto biológicos, quanto
sociais ou históricos que influenciam na formação do sujeito, mas que isoladamente não determinam
a sua constituição. Como afirma Vygotsky "o comportamento do homem é formado por peculiaridades
e condições biológicas e sociais do seu crescimento" (2001, p. 63).

Pode-se dizer que desde o nascimento, o homem já é um ser social em desenvolvimento e todas as
suas manifestações acontecem porque existe um outro social. Mesmo, quando ainda não se utiliza da
linguagem oral, o sujeito já está interagindo e se familiarizando com o ambiente em que vive. No
mesmo sentido, a aprendizagem não acontece de maneira isolada, o indivíduo participante de um
grupo social, ao conviver com outras pessoas efetua trocas de informações e, desta forma, vai
construindo o seu conhecimento conforme seu desenvolvimento psicológico e biológico lhe permite.
Para Vygotsky:

A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria
impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e de
seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas
fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso de
instrumentos e a fala humana. Isso, por si só coloca a infância no centro da
pré-história e do desenvolvimento cultural. (1998, p. 61).

A partir da abordagem do autor, é possível observar que a interação tem papel fundamental no
desenvolvimento da mente. A interação entre diferentes sujeitos se estabelecem por meio dos
processos de aprendizagem e, por consequência, o aprimoramento de suas estruturas mentais
existentes desde o nascimento. Neste processo, o ser humano necessita estabelecer uma rede de
contatos com outros seres humanos para incrementar e construir novos conceitos. O outro enquanto
ser social, se torna altamente significativo para as crianças que estão no auge do seu
desenvolvimento, uma vez que assume o papel de meio de verificação das diferenças entre as suas
competências e as dos demais. A partir deste processo, formular hipóteses e sintetizar ideias acerca
desses laços constituídos, tornando um processo interpessoal, num processo intrapessoal. Ao tratar
das funções psicológicas superiores no desenvolvimento da criança, Vygotsky as classifica em dois
momentos:

Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; primeiro entre pessoas
(Inter psicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica). Isso se
aplica igualmente para atenção voluntária, para a memória lógica e para a
formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se das relações
reais entre indivíduos humanos. (Vygotsky. 1998, p. 75)

É importante que a criança, ao estabelecer esta comunicação, já se sinta parte do mundo e que dele
participe ativamente. Afinal, o conhecimento não está no sujeito nem no objeto, mas na interação
entre ambos. Agindo sobre os objetos e sofrendo a ação destes, o homem vai ampliando a sua
capacidade de conhecer, ou seja, de vivenciar processos de aprendizagem. Nesta dinâmica, é
possível apontar que o sujeito é um elemento ativo no processo de construção do seu conhecimento
pois, conforme estabelece relações e se comunica, desenvolve-se cultural e socialmente,
constituindo-se como individuo ativo. Sobre isto, Rogoff estabelece que o aprendizado acontece a
partir da apropriação participatória:

O conceito de apropriação participatória se refere a como indivíduos mudam

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/um_olhar_acerca_da_motivacao_escolar_das_criancas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.3-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



através de seu envolvimento em uma ou outra atividade. Com a participação
guiada como processo interpessoal através do qual as pessoas são envolvidas
na atividade sociocultural, a apropriação participatória é o processo pessoal
pelo qual, através do compromisso em uma atividade, os indivíduos mudam e
controlam uma situação posterior de maneiras preparadas pela própria
participação na situação prévia. Esse é o processo de apropriação, e não de
aquisição. (Rogoff, p. 126)

Assim como teoriza Vygotsky, acerca da natureza social do ser humano que o acompanha desde seu
nascimento, Rogoff aprofunda a teoria afirmando que através da apropriação participatória os
envolvidos estabelecem novas condição para aquela situação. Ou seja, estabelecem conexões
conforme as necessidades do grupo, dinâmica natural uma vez que todos os processos biológicos e
sociais se organizam em uma lógica reticular, assumindo-se como uma pessoa que se comunica com
outras e que, com estas, estabelece relações conforme seu interesse. O ser humano não vive isolado,
ele participa de diferentes ambientes. Os grupos reúnem seus integrantes em torno de um objetivo
comum e as pessoas geralmente participam desses porque se sentem acolhidas, porque percebem
que naquele grupo sua presença é importante, então, pode-se afirmar que a comunicação cria
vínculos e é fundamental para que os indivíduos se efetivem como ser social.

Antes de ingressar na escola, a criança participa do grupo familiar, e de grupos ligados à família. Mas
é no ambiente escolar que este processo de interação em grupo se intensifica. A frequência de
encontros faz com que a experiência seja diferenciada de qualquer outra vivenciada até então,
imputando à escola o status de espaço legítimo de construção e partilha de conhecimentos. Nela, a
interação é constante, mesmo quando não mediadas pelo educador, elas consolidam aprendizagens
que não constam nos currículos escolares. Pozo (2002, p. 60) salienta que "possivelmente em toda
atividade ou comportamento humano se está produzindo aprendizagem em maior ou menor dose."

Então, mesmo na ausência de um objetivo claro de ensinar algo, as interações informais e
assistemáticas entre os alunos podem leva-los a um novo aprendizado. Desta forma, a partir do
entendimento de que o processo de aprendizado depende diretamente de processos de interação
entre os sujeitos, em um momento em que se presencia a crescente informatização das escolas,
reconhecidamente espaço de comunicação é fundamental que se explorem alguns conceitos
advindos deste contexto tecnológico instituído e que podem, a partir de sua apropriação consolidar-se
como espaços interativos, portanto, propícios à aprendizagem.

Motivação/desmotivação Escolar

A criança atualmente vive em um mundo repleto de tecnologias e brinquedos que encantam e
fascinam a todos. Os atrativos oferecidos pela mídia despertam interesses que estão além do simples
fato de frequentarem uma escola. No entanto, essa, muitas vezes, não oferece os mesmos atrativos,
o que na maioria dos casos gera certos desinteresses e falta de motivação pelos estudos, pois para
uma criança, brincar é muito mais interessante do que estudar.

A motivação é entendida, segundo Huertas (2001), como um processo psicológico, ou seja, ela é
proporcionada por meio dos componentes afetivos e emocionais”, já para outros autores a motivação
é tratada como propulsora de uma ação, como é o caso de Bzuneck (2009), que utiliza da origem
etimológica da palavra, que vem do verbo latino movere, cujo tempo supino motum e o substantivo
motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso termo semanticamente aproximado, que é motivo.
Assim, genericamente, a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em
ação ou a faz mudar o curso.

Conforme CAMPOS (1987), em um sentido funcional, “motivo” pode ser definido como uma condição
interna que pode levar ou predispor o indivíduo a persistir em um comportamento orientado para o
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alcance de um determinado objetivo. “O indivíduo motivado encontra-se, então, disposto a despender
esforços para alcançar seus objetivos” (Nérici, 1986).

Na sociedade a motivação é aplicada quando a criança que desenvolve alguma competência como,
uma habilidade para desenhar, nos esportes, na dança é entre outras, pode ser motivada pela
sociedade, como afirma MORAES; VARELA (2007, p. 3) “tornar-se competente em seu meio social,
leva a criança à motivação”. Essa motivação pode ser positiva no momento em que impulsiona o
desenvolvimento e o melhoramento de uma competência ou negativa quando essa habilidade e
reprimida.

A motivação pode ser classificada de duas formas como salienta Huertas (2001): motivação intrínseca
e a motivação extrínseca.

A motivação extrínseca tem sido definida como a motivação para trabalhar em
resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como para a obtenção de
recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento, objetivando atender
aos comandos ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar
competências ou habilidades [...] diversos autores consideram as experiências
de aprendizagem propiciadas pela escola como sendo extrinsecamente
motivadas, levando alguns alunos que evadem ou concluem seus cursos a se
sentirem aliviados por estarem livres da manipulação dos professores e livros
(BUROCHOVITCH; BZUNECK, 2004, p. 37).”

Morais e Varela (2007), afirma que a compreensão da motivação na fase inicial de vida da criança,
facilita o adulto no entendimento sobre que tipo de ajuda proporcionará à criança, desde que haja um
compromisso nesta relação. A presença do adulto é fundamental, pois a criança se sente motivada a
executar muitas tarefas em virtude do reconhecimento e impressões daqueles com quem convive, na
tentativa de apresentar a sua evolução e as conquistas que realiza.

A família e a escola compartilham de uma grande importância no desenvolvimento das crianças, com
funções sociais, políticas e educacionais, na medida em que contribuem e influenciam a formação do
cidadão (REGO, 2003). Portanto, a família e a escola emergem como duas instituições fundamentais
para estimular os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do seu
crescimento físico, intelectual, emocional e social. Na escola, os conteúdos curriculares asseguram a
instrução e apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo
ensino-aprendizagem. Já, na família, os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam, fomentando
o processo de socialização, a proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento
de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo (DESSEN; POLONIA, 2007).

Segundo Kreppner (2000) a família é vista como um sistema social responsável pela transmissão de
valores, crenças, ideias e significados que estão presentes nas sociedades. Sendo o seio da
aprendizagem humana, com significados e cultura própria ocasionando relações interpessoais e de
construção individual e coletiva.

A escola é um espaço físico, psicológico, social e cultural que os indivíduos processam o seu
desenvolvimento global, mediante as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela
(Rego, 2003). Sendo também um ambiente multicultural que abrange a construção de laços afetivos e
prepara para inserção na sociedade (Oliveira, 2000).

A escola do século XXI tem como objetivo essencial, incentivar o potencial do aluno, levado em
consideração as diferenças socioculturais em prol do desenvolvimento. Marques (2001) destaca que a
função da escola no século XXI tem o objetivo precípuo de estimular o potencial do aluno, levando em
consideração as diferenças socioculturais em prol da aquisição do seu conhecimento e
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desenvolvimento global. Sob este prisma, ele aponta três objetivos que são comuns e devem ser
buscados pelas escolas modernas: (a) estimular e fomentar o desenvolvimento em níveis físico,
afetivo, moral, cognitivo, de personalidade; (b) desenvolver a consciência cidadã e a capacidade de
intervenção no âmbito social; (c) promover uma aprendizagem de forma contínua, propiciando, ao
aluno, formas diversificadas de aprender e condições de inserção no mercado de trabalho.

O professor é um elemento imprescindível na formação da criança, pois através da sua prática pode
motivar ou desmotivar o discente. O docente pode utilizar diversas formas para motivar o aluno, uma
delas é a recompensa que possibilita, de forma viável, que o professor mostre para o aluno que
valoriza e aprova o desempenho na atividade e/ou aprendizagem, sendo uma forma de uso do
feedback positivo, porém, com adição de aspectos relacionados à demonstração afetiva do professor
em relação às atitudes do aluno (GUIMARÃES, 2001).

Essa forma de motivação pode trazer para a sala de aula efeitos formidáveis, como assegura
Bzuneck (2009, p. 11)

Em sala de aula, os efeitos imediatos da motivação do aluno consistem em ele
envolver-se ativamente nas tarefas pertinentes ao processo de aprendizagem,
o que implica em ele ter escolhido esse curso de ação, entre outros possíveis
e ao seu alcance. Tal envolvimento consiste na aplicação de esforço no
processo de aprender e com a persistência exigida para cada tarefa. Como
consequência, denomina-se desmotivado (e este é um conceito puramente
descritivo) o aluno que não investir seus recursos pessoais, ou seja, que não
aplicar esforço, fazendo apenas o mínimo, ou se desistir facilmente quando as
tarefas lhe parecerem um pouco mais exigentes.

Brophy e Rohrkemper (1981) criticam a perspectiva de associação de incentivos e recompensas ao
desempenho do aluno. Eles consideram que, embora possam provocar o desempenho dos
estudantes, as recompensas não são capazes de desenvolver a motivação intrínseca para aprender.
As recompensas são atraentes na medida que o desempenho da tarefa é visto pelo aluno como uma
forma de conseguir essas recompensas e não como um fim em si mesmo. Os estudantes
possivelmente concentrar-se-ão em qualquer situação ou atitude que assegure tais recompensas, ao
invés de se concentrarem na aquisição do conhecimento e nas habilidades que a tarefa pode
desenvolver.

Pozo (2002, p. 146) afirma que “a motivação pode ser considerada como um requisito, uma condição
prévia da aprendizagem”. Pois a partir da motivação ocorreria a aprendizagem concomitante com o
desenvolvimento da criança.

O professor também pode ser responsável pela desmotivação dos alunos, como afirma Morais e
Varela (2007, p. 07), “[...] dentre as causas da desmotivação, o planejamento e o desenvolvimento
das aulas realizado pelo professor constituem fatores determinantes”. Essa desmotivação pode ser
causada, quando o professor não fundamenta seu trabalho considerando as necessidades de seus
alunos, o momento emocional e as ansiedades que permeiam a vida do aluno naquele momento
(MORAES; VARELA, 2007).

As motivações dos alunos são resultadas da interação dele com diferentes contextos escolares e
não-escolares, como a família, o bairro, a igreja, a classe social, a cultura e entre outros. Esse
contexto também é aplicado no ensino-aprendizagem, destacando a relação professor-aluno que
conforme Oliveira Filho (2009, p. 01), [...] o contexto de ensino-aprendizagem é influenciado por
muitos fatores, onde se destacam fatores afetivos vigentes na relação professor-aluno.

De acordo com Saint-onge (1999 apud COLODEL)
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Para que o ensino-aprendizagem ocorra, é necessário que o professor tenha
plena consciência do seu papel enquanto orientador. O ensino não se baseia
apenas na ação de enunciar aquilo que se sabe, se produz em uma relação
muito mais complexa do que isto. O ensino deve se basear em uma relação
psicopedagógica, uma relação que ativa o processo de aprendizagem no
aluno.

A relação aluno-professor foi estudada por diferentes concepções pedagógicas ao longo do tempo.
Na abordagem tradicional, Mizukami (1986) diz que "o tipo de relação social estabelecido nesta
concepção é vertical, do professor (autoridade intelectual e moral) para o aluno”. Nesta relação o
professor é o detentor do conhecimento, e o aluno será o captador do conhecimento.

Na abordagem comportamentalista, Skinner (Mizukami, 1986) diz que é de responsabilidade do
professor assegurar a aquisição do comportamento. Os comportamentos desejados dos alunos serão
instalados e mantidos por condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como: elogios, graus, notas,
prêmios, reconhecimentos do mestre e dos colegas, prestígio, etc.

Mizukami (1986) afirma que, na abordagem humanista, o processo de ensino depende do caráter
individual do professor, como ele se inter-relaciona com o caráter individual do aluno.

Na abordagem cognitivista, o professor deve conviver com os alunos, observando seus
comportamentos, conversando com eles, perguntando, sendo interrogado por eles, e realizar, também
com eles, suas experiências, para que possa auxiliar sua aprendizagem e desenvolvimento, diz
Mizukami (1986).

Quanto à abordagem sociocultural, temos Paulo Freire afirmando que "a dialogicidade é a essência
da educação" (FREIRE, 1974, p. 63). A relação professor-aluno é horizontal e não imposta. Há
preocupação com cada aluno em si, com o processo e não com resultados padronizados. O diálogo é
desenvolvido, ao mesmo tempo em que são oportunizadas a cooperação e a união. "Os alunos
participam do processo [ensino-aprendizagem] junto com o professor" (MIZUKAMI, 1986).

Independente da abordagem, o professor pode ser um espelho para o aluno, e se ele sabe estar
acessível ao aluno e aceitar a troca de ideias, terá resultados muito mais benéficos em seu trabalho,
porque conquista a confiança do aluno, e existirá um melhor relacionamento. Assim haverá um
ambiente propício para a construção do conhecimento por parte dos alunos.

A abordagem utilizada no trabalho de campo foi do tipo qualitativa, que segundo Silveira e Córdova
(2009), a pesquisa qualitativa não visa a quantificação dos dados, mas sim, o aprofundamento de um
grupo social, de uma organização, etc. Por se tratar da observação de uma escola e das pessoas que
estão inseridas, optamos por esse tipo de abordagem, pois conforme, Minayo (1994, p. 21-22), “[...]
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Por isso que usamos dessa abordagem para
compreender a organização escolar e as pessoas que a compõem.

A pesquisa é do tipo exploratória, e de acordo com Gil (2007, apud GERHARDT ; SILVEIRA, 2009, p.
35) tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a construir hipóteses e descritiva, pois expõe fatos e fenômenos de determinada
realidade.

Os procedimentos utilizados para a realização da pesquisa foi o observacional, seguido de entrevista
com roteiro semiestruturado. A observação possibilita que o pesquisador possa obter informações de
grupos e situações que com outras técnicas se tornariam mais complexo ou mesmo impossíveis.
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Segundo Zanelli (2002) a observação atenta dos detalhes coloca o pesquisador dentro do cenário de
forma que ele possa compreender a complexidade dos ambientes psicossociais, ao mesmo tempo em
que lhe permite uma interlocução mais competente. O outro instrumento utilizado foram análise de
narrativas coletadas em conversas informais com docentes e discentes.

A coleta dos dados foi realizada em março de 2017, em escolas públicas no município de Itabaiana na
região do agreste sergipano. Os dados foram coletados, a partir da observação e descritos em um
roteiro disponibilizado pela docente a todos os alunos do grupo responsáveis pela coleta. Também foi
realizado registros fotográficos. Em seguida as informações coletadas foram discutidas e analisadas
pelo grupo, em diversas reuniões na Universidade Federal de Sergipe.

Ao chegarmos ao Colégio, com a ausência da diretora pedimos permissão à coordenadoria para
fazermos uma breve observação do local e presenciarmos uma aula para realizarmos as observações
necessárias que contribuiriam para o trabalho de campo da disciplina de Psicologia da aprendizagem.

O ambiente da escola é limpo e organizado. O espaço de observação foi de alunos do ensino
fundamental, salas bem espaçosas, com dois ventiladores, mas que não são suficientes para salientar
o calor, sendo uma das maiores reclamações dos alunos e da professora, as mesinhas e cadeiras em
perfeitas condições, e sem falar que a sala é totalmente organizada e bem aconchegante, contando
também com a exposição de murais, lembretes e atividades realizadas pelos alunos.

Antes de iniciarmos a observação na turma, solicitamos a permissão da professora, na qual nos foi
concedida e ao chegarmos à sala de aula, nos apresentamos e fomos recebidos com boas vindas e
os alunos declamaram um poema referente ao dia da água.

Em seguida, iniciamos a parte observacional da aula, registrando os acontecimentos. A professora
deu seguimento à aula, solicitando que os alunos fizessem uma leitura em conjunto do texto “o
homem do campo”, nesse momento ela ouvia a leitura dos alunos enquanto terminava de recortar
uma folha do texto para dois alunos que ainda não o tinha em mãos, dessa forma alguns alunos não
acompanhavam a leitura por alguns instantes, e podíamos perceber que os alunos mais distantes da
mesa dela, ficavam mais desatentos.

Ao final da leitura a professora faz uma boa ligação entre o texto e a aplicação de conteúdos
identificados nele, fazendo perguntas e retomando assuntos abordados em aulas anteriores, daí,
instiga os alunos a responder e sempre que eles acertam a professora os recompensam com palavras
motivacionais do tipo: Parabéns! Muito bem! Amo vocês!, Fazendo assim o uso da metodologia
pedagógica comportamentalista. Ela também fazia a correção das palavras que os alunos soletravam
errado durante a leitura do texto.

E um ponto positivo observado durante a aula é que os alunos participavam ativamente,
respondendo, perguntando, tirando dúvidas, fazendo colocações e entre outros. Tornando assim um
ponto construtivo e importante na interação entre professor e aluno.

A professora utiliza de diversas estratégias para o processo de desenvolvimento da leitura e escrita
dos alunos, bem como a utilização de um diário coletivo, onde cada aluno leva o para casa em um
determinado dia e lá, ele escreve o que achou da aula, da professora e do aprendizado, e na próxima
aula ele o lê para toda a classe; um diário individual, onde cada estudante escreve o que aconteceu
no seu dia; um caderno de literatura no qual cada um leva um texto para ser lido em casa e responder
a algumas perguntas referentes ao texto, e na sala de aula, eles fazem a troca do texto com os
coleguinhas para receber outro texto.

A docente também entrega texto para que os alunos o copiem no caderno ilustrando a história e
desenvolve atividades diferenciadas para seis alunos que necessitam de mais progresso na leitura. A
utilização dessas estratégias faz com que os alunos possam compreender as estruturas dos diversos
gêneros textuais;
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Além dos diversos assuntos abordados em sala, toda sexta-feira a professora instrui os alunos no
desenvolvimento de brinquedos, no qual os próprios alunos os constroem, transformando assim em
materiais lúdicos, onde os mesmos estão relacionados com os assuntos que foram e serão
desenvolvidos na aula.

RESULTADOS

Os recursos didáticos usados pela professora em sala de aula são os mais diversos possíveis para
conseguir a atenção dos alunos, como a utilização do quadro de giz, cartazes, desenhos, gravuras,
livros, ilustrações, mural didático, textos, objetos e entre outros. A linguagem e a didática da docente
são essenciais, pois é a partir de um diálogo carinhoso entre ela e os discentes que se consegue
atrair a atenção e a participação dos alunos, sem precisar aumentar o tom de voz.

A classe de uma maneira geral é muito boa, com alunos bem-educados e bem desenvolvidos para a
idade, com todos sabendo ler e escrever, mesmo que alguns estejam mais avançados que outros.
Todos prestam bastante atenção na aula, mas mesmo assim pode-se notar que a professora acaba
privilegiando alguns alunos em relação a outros e esse privilégio pode também ser notado na
participação dos alunos e nas perguntas que são feitos a professora, já que a maior parte delas é
feitos pelos alunos que estão mais próximos dela.

Um dos aspectos que mais nos chamou a atenção foi um relato de uma aluna vinda de uma escola
particular, onde ela nos disse que nem a sala onde ela estudava antes era tão enfeitada e tão bonita
quanto a sala na qual ela estuda hoje, o que mostra que não é o colégio ser público ou privado que
importa para as crianças, mas sim o professor e o que ele faz para atrair a atenção desse aluno para
a sua aula.

A principal demonstração motivacional dos alunos para com o conteúdo, foram na maioria das vezes
os questionamentos ao professor em torno do assunto abordado, pondo sua percepção de mundo
como forma de indagar o conteúdo até então desconhecidos aos olhos da turma, isto promoveu a
interação entre eles, como uma forma de tentar promover uma solução para a problemática
proposta. Foi notável o quão a turma com até então uma idade imatura, possui uma visão de mundo
e de objeto acima das expectativas de quaisquer que seja o observador, tudo isso ligado a vivências
não só do social como também do educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Realização do trabalho de campo foi muito gratificante. A experiência foi ótima, porque ficou a
certeza da importância do contato direto com a realidade (rotina) da escola. A convivência e a
interação com os funcionários e alunos foram muito enriquecedoras, pois pudemos vivenciar a
realidade do cotidiano escolar com uma equipe eficiente e acolhedora.

As situações que ocorreram em sala de aula, nos proporcionaram um novo olhar, de como resolver
problemas e agir no ambiente escolar, pois alguns alunos dependem de um olhar especial e que
devemos sempre criar alternativas e proporcionar estratégias de aprendizagens, para que possam
atingir os objetivos, que é acima de tudo se desenvolverem integralmente.

Acreditamos que para o professor (a) ter uma boa prática é necessário sempre manter-se atualizado,
pesquisando, estudando, porque os alunos precisam de soluções para a problemática do ensino
atual.

A prática do trabalho de campo, foi muito significativa para o nosso processo de formação docente, foi
um momento rico e importante, onde pudemos evidenciar o contexto de sala de aula, fazendo uma
relação dialética entre a teoria e a prática.
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Nesse curto período de contato direto com o ambiente educativo, e as relações estabelecidas,
possibilitou refletir como se dá a atuação do professor nos diferentes contextos. Foi um momento
enriquecedor para analisarmos as relações diretas entre professor e alunos. Nos possibilitou ainda
averiguar o método de ensino da docente onde atente todas as necessidades de seus discentes, foi
lindo de ver aquela interação, o respeito, o amor e a dedicação reciproca entre eles.

Durante o campo, observamos que a professora sempre procura desenvolver atividades dinâmicas e
prazerosas, estimulando o envolvimento dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, para que
se sintam capazes de aprenderem coisas novas, através de atividades diferenciadas e lúdicas.

Em síntese foi uma experiência, na qual nos fez crescer como educadores, pois acreditamos que
contribuímos de alguma maneira, na formação dos alunos, para que sejam cidadãos críticos e
reflexivos, pois a partir das experiências vivenciadas, nas trocas de saberes, e a aproximação com os
diferentes sujeitos envolvidos no processo escolar, é possível desenvolver um trabalho de parceria,
onde a educação possa ser mais significativa e contextualizada. E que nem sempre um bom recurso
didático garante a aprendizagem, mas que, um recurso bem utilizado, com o domínio do conteúdo e
alunos motivados, garante uma aprendizagem significativa.
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