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O E-book Amplamente: Educação no século XXI consiste em uma coletânea
de artigos científicos, oriundos de teorias e práticas docentes nos diversos contextos de
ensino e aprendizagem educacional espalhados pelo Brasil. Publicados nos Volumes 1 e
2, os trabalhos foram escritos por professores-pesquisadores nas modalidades de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de
Experiência, sobretudo, com objetivo de contribuir no debate científico educacional.
O ensino já não é mais como outrora, inclusive pelas diversas modalidades
existentes: presencial, semi-presencial, a distância entre outras tantas possibilidades de
misturas e conexões possíveis. Essas aplicações já são conhecidas no contexto
educacional brasileiro, estimulados pelos novos caminhos que a Educação no século
XXI está tomando, bem como as mudanças no perfil dos alunos nascidos a partir dos
anos 2000, que ficaram conhecidos como Nativos Digitais.
Nas propostas educacionais, este público se sente mais cativado com aulas
mais dinâmicas, interativas e, se possível, com recompensas instantâneas. Neste sentido,
mesmo com uma perspectiva menos centralizada, a aprendizagem pode acontecer de
forma mais eficiente, pois os alunos podem empenhar-se mais, por estarem gostando do
processo e, desta forma, tornando a experiência educacional mais prazerosa e
motivadora.
Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada,
convido, não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com
interesse educacional, para fazerem a leitura do E-book Amplamente: Educação no
século XXI, visando conhecer o debate científico atual da Educação no Brasil. Tenham
uma boa leitura!

Luciano Luan Gomes Paiva
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 CAPÍTULO XIX
NÍVEL DE ANALFABETISMO FUNCIONAL NA 5ª SÉRIE
Marluza Medeiros Vicente34; Leandro Vicente de Oliveira35;
Airneth Carvalho de Medeiros36; Maria de Cássia Ramos Mendes37.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-19

RESUMO:
O Brasil convive presentemente em um contexto em que o fracasso escolar se configura
como uma grande dificuldade a ser encarado pelo sistema educativo. Tal fracasso devese em grande parte a várias fragilidades descobertas no espaço escolar como exemplo
pode-se citar: número exagerado de estudantes por turma, precária qualificação
profissional, práticas pedagógicas impróprias, ausências de recursos humanos em
número suficiente, esses são somente alguns dos problemas encontrados hodiernamente.
Provêm disso, elevados números de repetência e evasão escolar, além da quantidade de
pessoas analfabetas funcionais ou não que ilustram negativamente essa condição. Deste
modo o presente texto trata da circunstância preocupante do elevado índice de
analfabetismo no Brasil, um desafio a ser encarado não exclusivamente por escola do
ensino básico, mas também por empresas e ensino superior que no caso se deparam com
o chamado analfabetismo funcional. Tem-se conhecimento que a massificação da
educação e o despreparo dos professores por muitas vezes tem apresentado, com
frequência, uma série de problemas na alfabetização as quais não aconteciam nessa
mesma percentualidade há anos. Tais dificuldades, por muitas chamadas de distúrbios
de aprendizagem acontecem, sobretudo, já nas séries iniciais, ou seja, durante o
processo de alfabetização e do desenvolvimento do entendimento lógico. Entende-se
sendo assim que de todas as séries do Ensino Fundamental, a 5ª série é a que exibe
maior número de repetências no final do ano letivo. Normalmente, atribui-se que o
problema é um resultado da má preparação recebida nas séries antecedentes, além do
que o estudante está em processo de transição entre a infância e a adolescência e ainda
que, ao começar a 5ª série acontece uma severa transformação na vida escolar do aluno.
PALAVRAS-CHAVES: Alfabetização. Evasão Escolar. Analfabetismo.

34 Mestre em Ciência da Educação - Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. E-mail:
marluzaeleandro@gmail.com.
35 Mestre em Ciência da Educação - Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. E-mail
marluzaeleandro@gmail.com.
36 Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Professora do Quadro
Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto de Roraima - SEED/RR. E-mail: guesdryvaz@gmail.com.
37 Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Professora no Centro
de Atividades e Desenvolvimento de Altas Habilidades/Superdotação em Roraima. E-mail:
cassiamendes1224@gmail.com.
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INTRODUÇÃO
Tem-se conhecimento que a história brasileira traz um íntimo diálogo com a
dificuldade que se nota do analfabetismo. Ao contraditório que acontecia entre os países
de entendimento crente, no qual a indivíduos era instigada à texto para poderem ler e
decodificar a Bíblia; a massa do indivíduo brasileiro, durante dos séculos, tendeu a
seguir distante das letras. Então, a personalidade do hábito e do texto era, na maioria das
vezes, limitada a algumas pessoas relacionadas à elite senhorial. De resto cumpre
advertir que ao longo do tempo colonial e chope, aos escravos era ilícito o acesso à
alfabetização.
Recentemente, pode-se ver o analfabetismo como um dos maiores conteúdo
nacional. Lamentavelmente o país passou o século XX sem conseguir destruir
completamente análogo mazela do antro de seu burgo. Da mesma forma, a escolaridade
do indivíduo brasileiro exibe intensas desigualdades em correlação aos números
averiguados em mais lugares do mundo. Existe para muitos uma concordância que o
analfabetismo e a qualidade da educação formam um grave problema social no Brasil,
afligindo especialmente pela alta taxa de analfabetismo e o baixo desempenho dos
alunos, pode-se discutir se o problema do analfabetismo escolar e, por imediato, o
infantil coopera para agravar esse problema.
Para Oliveira e Silva (2006. p.6), os papéis da alfabetização na equidade de
chances resumem recentes estudos que atingem o expressivo impacto do manejo da
língua escrita a respeito de a agregação de valor educacional ao longo da vida escolar.
Igualmente, na visão de Lyon, a alfabetização deficiente até pode ser vista como
problema de saúde pública, pois pode ter implicações sobre à autoestima, o
desenvolvimento social e oportunidades de alcançar emprego (OLIVEIRA, 2006).
Nessa conjuntura, arrolado com novos jeitos de abranger a alfabetização, as
altercações a intento de procedimentos de ensino da leitura foram se centralizando nos
métodos mistos ou método global, contudo cedendo espaço para as altercações
respectivos aos aspectos psicológicos, em detrimento dos linguísticos e pedagógicos. Na
complicada relação em meio à alfabetização e escola, passaram a ser contidos os
problemas relativos à alfabetização de adultos, que propendia uma formação acelerada,
econômica e eficiente, a fim de juntar o elemento estrangeiro, fixar o homem no campo
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e estabelecer a educação nacional, ou seja, tendo em vista a uma educação renovada,
centralizada na psicologia aplicada à organização da escola e do ensino e adaptada ao
projeto político de planificação e nacionalização em todos os setores da sociedade
brasileira (CURY, 2001).
Os elementos atuais da evasão estudantil marcam as principais causas de sua
existência, por meio da posição de algumas regiões com maior índice de sua ocorrência.
Pode-se desenvolver certas modificações imprescindíveis ao sistema de treino, na
intenção de acabar com esta existência nociva à clube. Por causa de as decorrências da
evasão colegial em redor do país, há esboços com recursos na força de sua diminuição
os quais contam com elevados números de sua ampliamento. Faz-se uma sinopse com
correlação a programas que ajudam na redução destes dados, cuja ofício é permitir todo
ajuda aos estudantes a partir de transporte, livros, saúde ou com introdução linimento no
pão de sua família.

PROBLEMÁTICA
PERCEPÇÃO DO PROBLEMA
Ao adentrar uma sala de aula com alunos entre 10 e 13 anos, espera-se que eles
já possuam capacidade de ler um texto fluentemente e, consequentemente, de
compreendê-lo. Porém, não é isso que acontece, a maioria dos alunos que ingressam na
5ª série possui uma dificuldade tremenda de leitura, e principalmente de compreensão.
Ao entrarem em contato com textos maiores parecem estar vendo um fantasma, ficam
aterrorizados ao serem solicitados pelo professor para fazerem uma leitura.
Segundo Içami Tiba (1998, p. 38) “o aluno não consegue aprender aquilo que
não entende, assim como não pode engolir pedaços maiores do que a sua garganta
permite passar”. Essa questão aflige a maioria das salas de 5ª série das escolas públicas.
Deparei-me com um alto índice de reprovação nas quintas séries e da deficiência da
leitura, mais especificamente no que tange a compreensão dos textos e isso dificultava
todas as atividades inerentes ao ensino de Língua Portuguesa. A aprendizagem estava
defasada e eu tinha pela frente a missão de desenvolver hábitos de leitura e a capacidade
de interpretar, pensar e, consequentemente, ajudá-los na formação da cidadania.
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Diante da grande dificuldade dos alunos em compreenderem aquilo que liam e
em alguns casos de muitos não lerem (por não saberem ou por vergonha, receio) e do
alto índice de reprovação e evasão nas turmas de 5ª série e ao mesmo tempo da
cobrança para com os professores de Língua Portuguesa nas práticas de leitura e escrita
dentre outros, senti-me motivada a realização do referido trabalho de investigação.
O que geralmente tem ocorrido em grande parte das instituições educacionais
públicas é a chamada aprovação automática dos alunos com defasagem nos estudos a
qual acarreta grande número de analfabetos funcionais. Sem condição de aprendizagem
adequada à série cursada, muitos estudantes desistem de prosseguir nos estudos e,
consequentemente, ficam impossibilitados de adentrar no mercado de trabalho e ainda,
de exercer o seu papel de cidadão.
Nesta difícil missão de educar, num tempo em que o sistema educacional se
encontra praticamente abandonado, portanto, em crise, faço minhas as palavras de
Lemle (1997, p. 65):
[...] espero que os professores adquiram estima pelo saber do aprendiz,
alguma confiança no próprio preparo profissional e o desejo de
ensinar a partir de uma posição de aliados dos alunos, e não a partir de
uma posição de cúmplices da opressão de seu próprio povo.

O ENSINO DAS SÉRIES INICIAIS NO BRASIL
A escola necessita preocupar-se em capacitar as pessoas a partir de os primeiros
anos. Para Kramer (1994, p. 224), a pedagogia infantil de qualidade é um pré-requisito
para uma pedagogia democrática. Dessa forma, é tão colendo que se tenha a partir das
primeiras séries da Pedagogia Infantil um planejamento permanente de o que e como se
necessita ensinar as crianças.
O aparecimento dos livros didáticos nas séries iniciais nas escolas do Brasil,
fazem parte ao progresso dos livros no Brasil, como ao mesmo tempo o acréscimo com
relação à leitura e os novos métodos aplicados para a melhoria da aprendizagem nas
escolas, permitindo a uma criança ler (FERREIRO, 1990).
Denota-se que ao professor contém o papel de ajudar o aluno, motivando-o às
atividades científicas que os provoquem a pesquisar mais, a se tornarem críticos. Não
basta somente jogar informações, todavia ajustar um ambiente saudável em que o
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discente se sinta confortável em estar se incluindo com outros colegas e aprendendo a
aprender (LUCKESI, 1994).
Nas séries iniciais, a dependência de exposição necessita ser um local de estudo
das generalidades da existência que junto os alunos. O pedagogo precisa estar fixamente
cismático em reproduzir nas crianças a abelhudice e a ambição pelo significado dos
fenômenos que acontecem no meio em que estão. Dessa forma, analisar e encontrar são
capazes de ser uma forma surpreendentemente rica e rendoso de exercitar.
Para que isto aconteça, a criança precisa ter a chance de comportar-se a objetivo
de sua existência. Oferecer à criança dessa faixa etária situações ricas e desafiadoras, as
quais possam fazer a urgência de solucionar uma dificuldade permanente, parece ser
necessário. O papel do formador é de extensa valia nesse processamento, uma vez que,
além de deixar a criança desocupado para inventar e analisar os materiais, como
similarmente observar as reações consecutivos, precisa, posteriormente, gerar à criança
complicações reais a serem resolvidos, criando, assim, uma situação de aprendizagem
significativa (FONSECA, 1998).
O método de leitura tem sido ideado por diversos educadores, ao longo vários
anos, como uma coisa adquirido pela memorização. Por isso se doutrinou ao longo de
décadas a ler e escrever, adotando um efeito objetivo de conteúdo. Primeiro aprendiamse as letras do bê-á-bá, dando início pelas vogais, encontros vocálicos; em seguida,
consoantes, famílias silábicas, formação de palavras e, frases. E, por fim, as crianças
estariam prontas para iniciarem o hábito de textos, ou seja, copiarem textos prontos e
sem sentido (CARDOS, 1994).
Antunes crê que cinco predicados são de extrema importância para uma
excelente aula: O Protagonismo, onde o aluno é o ator fundamental do processo; a
Linguagem, pois é imperativo falar para aprender; a Administração de Competências
Essenciais à Aprendizagem, ou seja, raciocinar, atuar, refletir, perguntar; a Construção
de Conhecimentos Específicos, onde o aluno faz uma ligação com o que se aprende e o
que logo se sabe; e o último que é a Auto Avaliação, que é onde o aluno entende o que
sabia antes da aula e o que se sabe depois, ou seja, a transformação (ANTUNES, 2008).
A técnica de ensino de leitura e escrita segue sendo uma das tarefas mais
designadamente escolares; diversas crianças fracassam logo nos primeiros passos da
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alfabetização. Frente a essa dificuldade e em busca de caminhos que torna-se mínimo, e,
inclusive, erradicassem este obstáculo do processo ensino-aprendizagem, por meio de
pesquisas, Ana Teberosky e Emília Ferreiro, desde 1974, tomaram uma ampla pesquisa
com a finalidade de mostrar que existe um novo jeito de enfrentar esse problema, que
compreende tanto o educando quanto o educador.
É função de o professor adequar e provocar uma aprendizagem expressiva, por
meio de suas interferências pedagógicas. A motivação é muito formidável em todo o
procedimento de ensino/aprendizagem. A criança ao se sentir segura terá mais liberdade
em caçar saídas para o seu procedimento de adquirir conhecimento. Nas palavras de
Fonseca:
A noção de motivação está também intimamente ligada à noção de
aprendizagem. A estimulação e a atividade em si não garantem que a
aprendizagem se opere. Para aprender é necessário estar-se motivado e
interessado. A ocorrência da aprendizagem depende não só do
estímulo apropriado, como também de alguma condição interior
própria do organismo (“sede”, “curiosidade”, etc) (FONSECA,1995).

As escolas infantis como a apontaram é uma instituição muito atual, se checada
com o tratamento deposto às crianças em tempos passados, no momento em que elas
conviviam nas categorias de adultos e com eles aprendiam a se reintegrar patas destes
próprios categorias, sem que tivesse a percepção de que a infância (e mesmo este
conceito) se tratava de uma ciclo ímpar da vida.
Com o surgimento da educação, nos séculos XVI e XVII, apresenta-se à
pedagogia colegial, e a clube europeia precisou se acertar aos novos tempos por causa
de à maneira como a indústria e as novas relações de trabalho mudaram a estrutura
privado. Da mesma maneira o feito de a infância ser reconhecida como um tempo
peculiar no progresso da pessoa levou estudiosos a dedicarem-se a teorias e análises da
criança e sua opinião enquanto ser em formação (KUHLMANN, 2005).
O aprendizado sucede na influência recíproca dentre os seres, quando estes
envolvem não apenas o que a escrita das palavras representa, no entanto do mesmo jeito
de que forma ela representa a linguagem. A linguagem oral está presente no dia-a-dia e
nas dessemelhantes práticas das crianças desde seu nascimento e lhes admite comunicar
ideias, pensamentos e desígnios de diversas naturezas. A respeito de a linguagem e a
escrita das palavras, acha-se em PCN, Língua Portuguesa; que: (“Entre palavras e
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combinações de palavras, as pessoas circulam, vivem, morrem e palavras são,
finalmente, mas com que significado que não sabem ao certo”) (BRASIL, 1998).
Um ambiente educativo, é prerrogativa do professor direcionar, onde admitirá
condições para aprendê-lo, não se esquecendo que cada criança tem suas restrições. Ser
mediador não é ser controlador, e sim notar o andamento do processo
ensino/aprendizagem e conforme preciso alterando a metodologia, adequando uma coisa
aqui, outra ali, escutando as opiniões dos alunos e juntos caçarem uma mais perfeita
solução. A propósito de esta questão Freire (1996) assegura que: (“na formação
permanente dos professores, o momento fundamental é a de reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática”).
Antigamente as escolas empregavam a educação bancária, onde os alunos
tinham que permanecer enfileirados, mudos e prestando atenção no que o professor
estava passando. Atualmente se crê e se vê em diversas escolas as metodologias
participativas, que são as mais eficazes ao aprendizado. Porém muitos professores ainda
resistem a esta modificação, dificultando e prejudicando, especialmente, os alunos com
dificuldades de aprendizagem. A metodologia dinâmica é aquela que ajude o aluno a
pensar e a ver o mundo de uma forma desigual, em que cada dia que saia da sala de aula
seja outra pessoa. É esse o método que ajuda o aluno a aprender a aprender (REGO,
2001).
De acordo com Paes e Scicchitano (2008):
É importante considerar, também, que a persistência das dificuldades
e problemas de aprendizagem na alfabetização inicial, na
aprendizagem e no desenvolvimento da escrita
e da leitura
compreensiva, ao mesmo tempo que evidencia tratar-se de um
problema complexo, aponta para a necessidade de se desenvolver
ações preventivas como forma de enfrentar o problema. A primeira e
mais evidente ação preventiva envolve a qualificação do professor
para trabalhar em sala de aula.

Na escola a criança terá contato com outras crianças e ali terá noção de trabalhar
em grupo, sabendo respeitar o próximo, porém tudo precisa de uma intercessão do
educador, onde o próprio direciona as atividades que serão propostas em sala de aula.
Para Piaget e Garcia, apud Sanches, (“[...] o que é a criança em si mesma se não existem
crianças a não ser em relação a certos meios coletivos bem determinados?”). O lúdico é
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um bom caminho para se trabalhar, por meio de brincadeiras motivadoras em que o
educando aprenda a perceber o outro como parte daquele ambiente e como parte de sua
aprendizagem. De acordo com Varanda, Prudêncio e Bidá (2005):
No processo de aprendizagem dos alunos de escola fundamental e
educação infantil, as brincadeiras são oportunidades para a satisfação
de algumas necessidades nesse processo. Entretanto, o papel que o
professor desempenha é fundamental, tanto como um iniciador e
mediador da aprendizagem, quanto como observador e avaliador dos
processos ocorridos na aquisição de novos conceitos e conteúdo.

A pré-escola colabora para a inclusão do aluno de forma crítica e criativa na
sociedade, para tanto, é fundamental que possam adquirir os conhecimentos prévios que
serão exigidos nas series iniciais do ensino fundamental, porém, o alto índice de
repetência tem como uma das causas o fato de muitas destas crianças não cursaram a
educação infantil, logo não são preparadas para ler e escrever e não estão acostumados
com a rotina pedagógica, agravando assim sua aprendizagem pois não tem contato com
esses materiais didáticos que auxiliam no processo de aprendizagem da leitura e escrita.
Essa necessidade é preenchida pela educação infantil dentre outros benefícios, que
favorecem a alfabetização (SARMENTO, 2007).
Hoje, quando uma criança passa a conviver em uma escola, prontamente

tem

certas familiaridades com o lápis e o papel, muitas até anseiam aprender a ler e a
escrever, porém, com certeza, sequer podem imaginar o processo evolutivo da escrita no
mundo acadêmico (WELLS, 2002).
Considerando que a legislação contemporânea ampara a necessidade de uma
melhoria na qualidade do ensino e que se deva começar já a partir das creches e préescolas, vale ressaltar que é preciso que haja na Educação Infantil profissionais
qualificados e conscientes de seu papel na sociedade. O professor em educação infantil,
segundo o Ministério da Educação (1998) precisa:
[...] planejar pedagogicamente a educação infantil, elegendo
conteúdos a ensinar e suas didáticas, gerenciando o espaço escolar na
educação infantil, levando em conta o desenvolvimento e
aprendizagem específicos nas faixas etárias de 0 a 3 anos e de 4 a 6
anos.

A educação e o cuidado na primeira infância são de fundamental importância,
pois à medida que a criança está se desenvolvendo o cérebro também se desenvolve e é
a hora mais propícia para a aprendizagem; pois é nesta época da infância que fica
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registrado na criança a sua trajetória escolar. É a partir da pré-escola que se tem uma
visão da escola que ficará registrado para sempre no alunado. Segundo Wallon, (1995) a
educação infantil atende as necessidades das crianças nos planos afetivo, cognitivo e
motor promovendo o seu desenvolvimento em todos os níveis.
A educação infantil é um meio para uma meta maior do desenvolvimento da
criança. Enfim, a inteligência tem status a partir do construir no meio físico e social e
pulando esta fase da educação básica, ao chegar ao segundo ano, seu atraso com relação
ao outro será gigante, pois a habilidade que precisaria ser construída na primeira etapa
não aconteceu. O aluno não passou pelo processo de assimilação, acomodação do
conhecimento e por esta razão descuidar da educação infantil diz lesionar e desperdiçar
o imenso potencial do alunado, uma vez que nesta época se forma a inteligência. A
mesma deve ser estimulada ao máximo para que seja fator de sucesso na vida acadêmica
do educando e ser fator determinante para um aprendizado total e completo ao ingressar
em outra série onde o ensino é mais sistematizado e diminuindo assim a repetência e a
permanência nas séries iniciais (ANTUNES, 2004).
Em 2006 o governo lançou os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a
Educação Infantil nas séries iniciais cujo fim foi estabelecer protótipos de referência no
que se alude à organização e funcionamento das instituições de Educação Infantil. Esse
não deseja ser um apontador de qualidade, mas oferecer requisitos imprescindíveis para
que a Educação Infantil alcance o seu desígnio qual seja o desenvolvimento integral da
criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social.
Os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil iteram a questão
da relação entre o cuidar e o educar afirmando que as propostas pedagógicas das
instituições de Educação Infantil precisam gerar práticas de cuidado e educação
integrando os aspectos físicos, emocionais, afetuosos, cognitivo-linguísticos e sociais
entendendo a criança como um ser pronto (LOUREIRO, 2006).

O EFEITO DO ANALFABETISMO SOBRE O FLUXO ESCOLAR
O ensino fundamental a toda a idade própria ou que não o completaram. A
eliminação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, ponderando-se a alfabetização
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de jovens e adultos como ponto de partida e parte essencial desse nível de ensino. A
alfabetização desses indivíduos é compreendida no intuito rico de alçada dos via básicos
da cultura letrada, das coisas matemáticas elementares, do florescimento histórico da
classe humana, da variedade do lugar físico e astucioso mundial e da instituição
sociedade brasileira. Abrange, similarmente, a formação do indivíduo encarregado e
consciente de seus direitos e deveres (CUNHA, 1979).
A oferta qualitativa carecerá, em consequência, validar os percursos escolares,
aceitando que crianças e adolescentes continuem na escola o tempo imprescindível para
completar este nível de ensino, eliminando mais rapidamente o analfabetismo e
elevando pouco a pouco a escolaridade da população brasileira. O acréscimo da jornada
escolar para turno integral tem dado bons resultados. O analfabetismo é comumente
notado como uma das essenciais proeminências do atraso educacional do país,
principalmente em comparações internacionais (CÊA, 1996).
O analfabetismo é diretamente relacionado aos índices escolares e ao número de
crianças fora da escola. O programa nacional, para garantir que as escolas públicas de
ensino fundamental e médio encontradas em áreas distinguidas por analfabetismo e
baixa escolaridade ofereçam programas.
A educação brasileira admite que ainda existe cerca de 14 milhões de pessoas
analfabetas; as taxas de analfabetismo da área rural são, em média, quase três vezes
maiores que as da área urbana; cerca de 80% das pessoas de 15 a 17 anos estudam e
somente pouco mais de 30% dos 18 a 24 anos, sendo que, destes, 71% ainda
permaneciam no ensino fundamental ou médio; defasagem idade-série permanece sendo
um dos extensos problemas da educação básica; é baixa a média de anos de estudo da
população brasileira, que gira em torno de seis anos de

escolarização (BORGES,

2002).
Os programas de correção de fluxo escolares, em meio a eles o regime de ciclos,
designam a encarar a distorção idade/série e o fracasso escolar tão recidivo nas
populações de baixa renda no Brasil. Na visão de Setúbal esses programas estabelecemse como um dos fatores categóricos para uma real educação pública inclusiva.
A implantação dos ciclos de aprendizagem no ensino fundamental público no
país tem sido comum e distingue a pertinência de se discutir seus sentidos e acepções
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em meio a os profissionais, que de certa forma são os fundamentais atores na sua
concretização: os professores. As crianças fora da escola apresentam atualmente
indicadores que apontam para a universalização do acesso ao ensino fundamental
(SETUBAL, 2000).
Destaca Fernandes (2003), que o impulso dado à formação de professores,
período em que se introduz toda uma política de formação em serviço. Com a
implantação do ciclo básico, assevera a autora, buscava-se estabelecer com a rede de
escolas, uma cultura pedagógica mais democrática e inclusiva, instaurando novos
princípios e propostas para alfabetizar o conjunto dos alunos e não somente uns poucos
privilegiados. Essa política gerou um declínio mais acelerado do analfabetismo nos
grupos etários mais jovens, imprimindo-lhe um intenso viés geracional. Por outro lado,
desenhou-se uma evidente intenção de regionalização do analfabetismo e de sua
concentração nas regiões.
O programa é observado conduzindo-se a mesma técnica, tanto em redes
estaduais quanto municipais. Renovação exclusivamente à técnica de coordenação. Com
baseamento no reconhecimento e localização dos alunos defasados, é hábil um plano
para compor o movimento colegial que, em princípio, precisa acontecer dentro de um
tempo máximo de quatro anos, no município ou estado, e de 2 anos para cada academia,
de modo a não fazer marca de programa para alunos atrasados.
Compete reparar que ainda que das orientações e sugestões do programa
relativos a atividades de recuperação paralela, também há uma tarifa residual de pau,
vários momentos devido a equívocos na compilação de alunos analfabetos, alunos
naturais de programas de pedagogia especial, alunos com elevado nível de ausências
(OLIVEIRA, 2006).
O total de analfabetos defasados continua a crescer, apesar de que em
proporções mais baixos. Isto não se decide com explicações emergenciais sejam
programas de aceleramento ou programas de treino de professores. A revisão categórica
do movimento colegial determina uma diligência repetido no campo da alfabetização.
Por um lado, necessita de programas potentes e dinâmicos para descrever e alfabetizar
os defasados analfabetos. Em longo prazo, a exclusiva recurso determinante sucede na
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formação de professores alfabetizadores nas escolas normais e escolas de formação de
professores antes de sua entrada no sistema educacional (NAVARRO, 2000).
A existência de analfabetos defasados, por sua ocasião, delata a precariedade dos
mecanismos tanto de reprovação em massa quanto de promoção automática, bem como
joga por terra o pressuposto de que chega dar tempo ao aluno que ele acaba aprendendo
(REALI, 2001).
Oliveira (2003), destaca que:
Cuidar de alunos analfabetos contrapõe-se frontalmente às propostas
que afirmam que o mero passar do tempo daria ao aluno condições de
prontidão, maturidade ou outras que lhe permitissem se alfabetizar.
Portanto, a discussão da repetência versus promoção automática
merece um aprofundamento maior do que o sectarismo entre dois
extremos. Se a mera repetência não ajuda, ou mesmo atrapalha, a mera
promoção automática tem igual, senão pior, efeito. Portanto, são
necessárias outras saídas, como programas de aceleração, programas
de recuperação e estratégias alternativas para enturmar os alunos.

O ANALFABETISMO FUNCIONAL
No entendimento de Foucambert (1994),
O analfabetismo funcional abrange pessoas com diversos anos de
escolaridade que dominam essas técnicas de equivalência grafo
fonética em um certo tempo de sua vida, mas perderam esse comando
por ausência de uso e de exercício com elas.

Esse autor inclui que os novos analfabetos são recrutados forçosamente entre os
iletrados que foram alfabetizados há 30 ou 60 anos atrás e que, na sua maior parte, estão
afastados das experiências sociais do estatuto do poder. A exclusão das redes de
comunicação e a ausência de motivos para recorrer a textos levam à perda dos saberes
alfabéticos previamente adquiridos. Para o autor, o analfabetismo funcional não é senão
resultado da exclusão que se ajusta na divisão desigual do poder.
Em certos casos, o marco analfabetismo funcional foi empregado ao mesmo
tempo para instituir um meio termo em meio a o analfabetismo absoluto e o domínio
total e versátil da leitura e da escrita, ou um nível de habilidades restrito às tarefas mais
simples relativos à sobrevivência nas sociedades industriais (FLECHA, 1993).
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Existe também um conjunto de fenômenos pautados que podem ser associados
ao termo analfabetismo funcional, por exemplo, o analfabetismo por regressão, que
diferenciaria grupos que, tendo alguma ocasião aprendida a ler e escrever, devido ao
não uso dessas habilidades, retorna à condição de analfabetos. De maneira especial na
França, o termo iletrisme foi empregado para caracterizar populações que, embora de
terem atingido as aprendizagens correspondentes, não adicionam tais habilidades aos
seus hábitos, ou seja, em sua vida habitual não lêem nem escrevem, independentemente
do fato de serem capazes de fazê-lo ou não (INFANTE, 1994a).
A extensa disseminação do termo analfabetismo funcional em âmbito mundial
deveu-se necessariamente à ação da UNESCO, que acompanhou o termo na definição
de alfabetização que propôs, em 1978, tendo em vista unificar as estatísticas
educacionais e influenciar as políticas educativas dos países-membros. Para tanto o
Instituto Ethos (2007) alerta:
O conceito de analfabetismo se modificou nos últimos anos. Em 1958
a UNESCO o determinava como analfabeto um indivíduo que não
consegue ler ou escrever alguma coisa simples. Vinte anos depois,
seguiu o conceito de analfabeto funcional: uma pessoa que, mesmo
conseguindo ler escrever frases simples, não tem as desenvolturas
imprescindíveis para satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se
desenvolver pessoal e profissionalmente.

Moreira (2006) completa falando que:
São pessoas com limitada capacidade de compressão de um texto
escrito num mundo em que o texto escrito é a forma de apresentação
das normais legais, das instruções de uso de equipamentos,
medicamentos e procedimentos de segurança. E também um
importante meio difusor de cultura.

O agravo do termo analfabetismo operante nos fóruns internacionais pode ser
reivindicado a essa polissemia de sua manifestação. Para os países desenvolvidos, que
prontamente não enfrentavam complicações respectivos ao analfabetismo único, tendo
universalizado a pedagogia básica, o conceito pôde convir para problematizar tanto a
qualidade e a conformidade do treino coquete pela academia, quanto para obrigar o
valor da pedagogia não-formal e da pedagogia continuada.
Na América Latina, no qual ocorreu, nas décadas de 1970 e 1980, uma
fundamental expansão dos sistemas de treino essencial, o termo pôde convir
similarmente de referência para maquilar a situação de uma grande parte da indivíduos
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que, embora de ter havido acesso à academia, não conseguiu adicionar a pedagogia
básica, seja pela dúvida do treino coquete, seja pela debilidade das condições
socioeconômicas a que se encontrava submetida (SOARES, 1995).
A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
(UNESCO) determina analfabeto funcional como toda pessoa que sabe escrever seu
próprio nome, igualmente como lê e escreve frases simples, efetua cálculos básicos,
entretanto é incapaz de explanar o que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades
diárias, incapacitando seu desenvolvimento pessoal e profissional. Ainda, de acordo
com o Relatório do Indicador de Alfabetismo Funcional – INAF, é avaliada analfabeta
funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever, não domina as celeridades de
leitura, de escrita e de cálculo imprescindíveis para viabilizar seu desenvolvimento
pessoal e profissional (COSTA, 2009).
No Brasil, para o INAF, 7% da população é inteiramente analfabeta, 68% da
população (21% no nível rudimentar e 47% no nível básico) são analfabetos funcionais.
Juntando esses dados, 75% da população brasileira não têm pleno domínio da leitura,
isto é, somente 25% estão no nível integral de alfabetização. Pode-se entender que
esses índices tão elevados de analfabetismo funcional no Brasil devem-se à baixa
qualidade dos sistemas de ensino (tanto público, quanto privado), ao baixo salário dos
professores, à desvalorização e desmotivação dos professores, à progressão continuada
(ou aprovação automática), à falta de infraestrutura das instituições

de ensino

(principalmente as públicas) e à ausência de hábito e interesse de leitura do brasileiro
(INAF, 2009).
Foi elaborado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais) um Mapa do Analfabetismo no Brasil. Segundo o estudo, a cidade de
São Paulo apresenta o maior número de pessoas que não sabem ler nem escrever — são
383 mil. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 199 mil. A pesquisa — amparada em
dados de 2000 — mostra que entre os 100 municípios com maior número de analfabetos
há 24 capitais.
Na mesma pesquisa revela-se que a baixa renda está relacionada ao índice de
analfabetismo. A pesquisa do Inep mostra que as taxas de analfabetismo no país estão
diretamente relacionadas à situação financeira. Famílias com renda superior a dez
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salários mínimos têm índice de 1,4%. Nas com renda inferior a um salário mínimo, o
índice atinge 29%. No meio rural brasileiro, a taxa de analfabetismo é três vezes
superior à da população urbana — com índices de 28,7% e 9,5%, respectivamente. No
Nordeste, o índice é de 40,7%, alcançando 49,2% no Piauí. A melhor situação está na
região Sul, com 11,9% de analfabetos na área rural.
O analfabetismo atinge pessoas de todas as faixas etárias. Entre a população de
10 a 19 anos, a taxa é de 7,4% de analfabetos. A maior concentração de pessoas que não
sabem ler nem escrever está na população de 60 anos ou mais, com 34%.

CONSEQUÊNCIAS DO ANALFABETISMO NA 5ª SÉRIE
A percepção erudita, civilizada, de cultura e, assim, a partir de uma orientação
unidimensional, progressiva, historicista e linear, a cultura oral tem sido
hegemonicamente avaliada como um estágio a ser ultrapassado, a infância da cultura
que carece crescer até se tornar cultura escrita. Os resultados de sentido que compreende
a palavra analfabetismo são muito negativos. Não estranha, pois, que um verbo de
conotação tão intenso quanto erradicar usado em relação a pragas, pestes, epidemias,
seja do mesmo modo empregado para nomear o desejo de superar a oralidade primaria
aquela de pessoas que não sabem ler escrever (FREITAG, 1994).
A leitura e a escrita, vistas nesse angulo, exigem da escola postura muito
dessemelhante da que regularmente somos acostumados. Primeiro, nas series iniciais (5
ª serie), a ostentação do ensino não poderia incidir em ensinar a respeito de a língua,
porém seria seu objeto essencial o uso da língua viva. Conforme, no uso da língua viva,
o mais importante não seria na forma, na ortografia, nas regras de gramática, entretanto
nas ideias, sua organização, os diferentes recursos e meios significativos, a
concordância, a coerência, a progressão temática, a clareza, a objetividade (FREIRE,
1982).
No Alfabetismo nível básico as pessoas rotuladas neste nível

podem ser

avaliadas funcionalmente alfabetizadas, pois prontamente leem e compreendem textos
de média extensão, encontram informações ainda que seja imperativo desempenhar
pequenas deduções, leem números na casa

dos milhões, decidem problemas

envolvendo uma continuação simples de operações e têm noção de proporcionalidade.
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Apontam, no entanto, restrições quando as operações requeridas envolvem maior
número de elementos, fases ou relações (FLÔRES, 2009).
Tendo em vista as distorções do ensino fundamental, as pessoas com poucos
anos de estudo passam a compor semianalfabetos. O fato da escolaridade da população
adulta no Brasil é muito deprimente e peca contra a dignidade humana. O acesso

à

educação é um direito de todos; entretanto, tendo em vista a ausência de conhecimento
generalizada da população, especialmente a mais pobre, à importância desse direito não
chega a ser percebido (CASTRO, 2003).
Essa grande deficiência no sistema educacional prejudica ainda mais os
estudantes a partir do momento em que eles entram na 5ª série, pois a partir desta etapa
de sua formação os educadores com os quais passam a ter contato não irão se preocupar
com a questão da alfabetização por suporem que tais alunos já cumpriram estes prérequisitos em suas anteriores etapas de formação.
Nesta etapa do Ensino Fundamental os saberes passam a ser trabalhados com os
alunos a partir de diferentes disciplinas, com mais professores, cada qual focado
especificamente nos conteúdos programáticos de suas áreas do conhecimento. A partir
deste momento os alunos começam a ter aulas de matemática, português, história,
ciências e outras disciplinas, ministradas por diferentes docentes. Se o trabalho de base
quanto à alfabetização não tiver sido bem feito, tudo o que vier depois será abalado.
Elevadas taxas de analfabetismo na 5° série propriamente dito e a presença de
analfabetismo é uma das expressões do atraso educacional brasileiro; a outra face diz
respeito aos desequilíbrios educacionais do país, tendo em vista a má qualidade do
ensino e ao tempo exagerado de estudos imprescindíveis para que os alunos finalizem o
ensino fundamental e o ensino médio, em função de repetência e evasão escolar
(IOSCHEP, 2004).

ATITUDE DO PROFESSOR DIANTE DO ALUNO ANALFABETO NA 5ª
SERIE
Conforme Gadotti (1999), o professor para colocar em prática o diálogo, não
necessita colocar-se em posição de possuidor do saber, necessita antes, colocar-se na
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posição de quem não compreende tudo, reconhecendo que mesmo um analfabeto é
carregador de conhecimento mais importante: o da vida. O estudar se torna mais
atraente quando o estudante se sente competente pelas atitudes e procedimentos de
motivação em sala de aula.
A motivação necessita ser interior ao indivíduo. O prazer pelo aprender não é
uma atividade que aparece espontaneamente, pois, para muitos é uma obrigação e como
tal é enfrentada. Compete ao professor gerar desafios que permitam essa vontade de
aprender mais, de atingir descobertas. Para que essa vontade possa ser mais bem
aperfeiçoada, o professor precisa despertar a curiosidade dos alunos seguindo suas ações
no desenvolver das atividades.
Perante a situação de crianças que chegam à 5ª série do ensino fundamental sem
saber ler e escrever, ou que oferecem extensas dificuldades de interpretar e compreender
textos de vários gêneros literários torna-se importante abrir espaço para altercação e
meditação dos profissionais da educação a respeito das dificuldades de alfabetização nas
séries iniciais do Ensino Fundamental.
A reflexão é importante e necessário, pois ela oferece o auxílio que precisa
estimular professores e gestores escolares a somarem empenhos no sentido de abranger
tais dificuldades, rever a prática pedagógica e motivar seus alunos, para que todos
aprendam e sejam capazes de ler, escrever e interpretar, com senso crítico e disposição
para agirem na sociedade (POLES, 2000).
O tempo de alfabetização é um dos mais importantes na educação escolar da
criança, por isso, os pais carecem ficar atentos e os professores carecem ter muito
preparo e ampla dedicação. As dificuldades e os fracassos dos alunos nessa etapa
escolar exigem, tanto da escola quanto do educador, uma modificação de atitude e a
busca de outros caminhos que permitam à criança conseguir seus objetivos (TFOUNI,
1995).
Em presença das dificuldades no método de alfabetização da criança, é muito
importante que os professores agentes nessa área reavaliem a relação com seus alunos,
de modo que cogitem a respeito de suas metas de ensino, conscientizando-se de
objetivos claros e bem definidos. Isso tudo carecerá convir para que a ação pedagógica
esteja, efetivamente, coerente com as necessidades do aluno (MARTINS, 2007).
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Na visão de Piaget (1976), a aquisição do conhecimento, durante as diferentes
fases de progresso da criança, precisa constituir-se no alicerce dessa nova postura
pedagógica. Os aspectos cognitivos da criança precisam ser avaliados, constatando a
aplicação do construtivismo e estudando as probabilidades e o volume de
oportunidades de aprendizagem.
É importante que os educadores pensem a respeito de questões como o que é
analfabeto e como é possível envolver as crianças nessa importante conquista. Enfim, a
qualidade do trabalho do educador depende da sua constante reflexão a respeito de si
mesmo e a importância de a sua prática pedagógica (PIAGET, 1976).
No entendimento de Soares (1998):
Uma criança analfabeta na condição ou estado de quem sabe ler e
escrever, ser letrado. Ou seja, a pessoa que aprende a ler e a escrever,
que se torna alfabetizada e que passa a fazer uso da leitura e da escrita,
que se torna letrada, é diferente de uma pessoa que não sabe ler e
escrever, é analfabeta ou, sabendo ler e escrever, mas não é letrada,
não vive no estado ou condição de quem saber ler e escrever e pratica
a leitura e a escrita.

Estado ou condição são palavras respeitáveis para que se abranjam as diferenças
em meio a analfabeto, alfabetizado e letrado; o intento é que quem aprende a ler e a
escrever e passa a empregar a leitura e a escrita torna-se uma pessoa diferente, adquire
outro estado, outra condição. Uma pessoa letrada imediatamente não é

a mesma que

era quando não alfabetizada ou letrada e passa a ter outra classe social e cultural; não se
trata propriamente de modificar seu lugar social, seu estilo de viver na sociedade, sua
inserção na cultura, sua relação com os outros, com o contexto, com os bens culturais,
torna-se diferente (BATISTA, 2006).
Denota-se que à alfabetização não tem dimensões propriamente alfabéticas,
porém são conexos às táticas de articulações que regem ao objetivo maior da leitura:
compreender um sentido claro, sem esquecer a decodificação que facilita o ato de ler.
Para isso, os professores podem utilizar textos com imagens e títulos sugestivos, realizar
um diálogo para expandir a visão dos alunos a respeito da atividade a ser realizada e
apresentar um vocabulário das palavras menos conhecidas (AQUINO, 1997).

CONCLUSÃO
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Podemos concluir através deste trabalho que o Nível de Analfabetismo
Funcional na 5ª série é muito grande dadas as informações do alto-índice de repetência
dos alunos nas referidas séries, em especial no que diz respeito a deficiência da
aquisição de leitura e interpretação dos textos segundo informações coletadas. A falta de
continuidade no processo de alfabetização como um todo acarreta essa deficiência em
grande parte dos alunos das turmas de 5ª série, ou seja, os alunos adentram turmas as
quais espera-se que os mesmos já saibam ler e escrever com fluência e a realidade
acaba sendo outra: grande parte queimou etapas no processo de alfabetização e domina
muito pouco a capacidade de leitura e interpretação.
Nota-se que muitos autores trazem a opinião de que os indivíduos que por vezes
conseguem ler e escrever, contudo, não conseguem extrair a informação na sua
perfeição o que, evidentemente, ocasiona o empobrecimento do método de implantação
das informações colhidas. Outro ponto proeminente é a real probabilidade de
marginalização do indivíduo nos grupos sociais, trabalho, escola, política, entre outros.
Presentemente, são comuns as condenações sobre falta de conhecimentos
fundamentais de leitura e escrita por parte de alunos que prosseguem em sua
escolaridade, em especial, os de 5ª série, o que coloca a questão de ter conhecimento
como é vista esta circunstância por parte dos nela envolvidos. Numerosos são os fatores
intra e extraescolares que influenciam para que ocorra a repetência nas escolas e
inúmeros são os estudos conseguidos com a finalidade de detectar as causas deles.
Portanto, pode-se dizer que as péssimas condições econômicas, responsáveis
dentre outros fatores pela fome, desnutrição, a falta de moradias apropriadas e de
saneamento básico, afinal todo o conjunto de carências com o qual residem as classes
sociais menos favorecidas aparece por muitas vezes como elemento explicativo do
analfabetismo. Dentre os fatores intra-escolares são salientados o currículo, os
programas, o trabalho desenvolvido pelos professores e especialistas, e as avaliações do
desempenho dos alunos que são hoje.
Sendo assim entende-se que o país precisaria se esforçar mais em alfabetizar
com qualidade e avaliar como tem ocorrido esse processo de alfabetização. Não é
incluindo para nove anos o Ensino Fundamental que a qualidade do ensino irá se
aprimorar.
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Ainda não é aumentando o horário escolar que se terá o problema resolvido. Se
os estudantes não forem estimulados à leitura, a atividades que trabalhem com
inteligência, pensamento lógico e disposição de catalogar temas diferentes, qualquer
empenho que o governo tenha não será válido.
Igualmente não se pode esquecer dos professores. Faz-se necessária a
valorização profissional dos educadores, especialmente dos alfabetizadores, com
melhora nos cursos de desenvolvimento dos docentes, capacitações, salário ajustado,
formação continuada etc.
Segundo pesquisas, os analfabetos funcionais não conseguem, por despreparo e
falta de capacitação e não por qualquer disfunção ou incapacidade fisiológica ou
intelectual, interpretar textos, realizar cálculos matemáticos simples ou ainda elaborar
documentos escritos. Diante disso faz-se necessário a real necessidade de voltar os
olhos para essa grande parte da população brasileira, em especial, para os discentes da
5 ª série sabendo que as tentativas de melhorar a situação educacional no Brasil como
foi citado anteriormente dá trabalho de fato, mas o investimento na qualidade da
educação é a única forma capaz de reverter essa representação educacional a qual se
nota presentemente que é tão triste.
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http://lattes.cnpq.br/5122671799874415. E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.
PAIVA, Luciano Luan Gomes: Diretor de Arte na Editora Amplamente Cursos,
coordenando toda a produção visual e ações de publicidade nas redes sociais e site da
empresa. No campo da Educação, atua como Coach Educacional, Palestrante, Ministrante
de Oficinas (presenciais e on-line), Tutor a Distância na Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN) e Professor de Música em múltiplos contextos. Como
pesquisador, tem feito estudos sobre Aprendizagem mediada por Tecnologias Digitais sob a
ótica da Complexidade; Formação Docente no âmbito das Tecnologias Digitais; e Mediação
Pedagógica no Ciberespaço. Também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Música (GRUMUS-UFRN). Tem formação acadêmica, como Mestre em Música (com
ênfase em Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Licenciado em Música pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6192-6075. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0772088747598226. E-mail: luciano.90@hotmail.com.
FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na
Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda em
Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia
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pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada
Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN.
Atuou como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Orcid:
https://orcid.org/0000-0002-9198-6746. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. Email: caroline_brum2005@hotmail.com.
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ANDRADE, Maria Vilma Silva Santos: Especialista em Educação Infantil e
Libras pelo Instituto IESP. Graduada em Pedagógica pela UVA. Possui Magistério pelo
Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atualmente é professora
no Município de Guamaré/RN.
AQUINO, Andréia Rodrigues: Mestranda do Curso Ciências da Educação
pelo Instituto de Educação e Tecnologias em Ciência da Educação- FACULDADE
CECAP. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela Faculdade do
Maciço de Baturité-FMB. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela
Faculdade de Natal-FAL. Graduada em Pedagogia-Licenciatura Plena pela
Universidade Estadual Vale de Acaraú, conclusão em 2009. Atualmente leciona no
Município de Macau, exercendo a função de professora de Educação Infantil e no
Estado do RN no Ensino Fundamental 1º ano.
ARAÚJO, Aline de Fátima da Silva: Especialista em Libras FACENFaculdade de Ciências Empresariais de Natal., Especialista em Tradução e Interpretação
em LIBRAS CINTEP-Faculdade Nossa Senhora de Lourdes. E está cursando Pósgraduação em português como 2° língua par ao surdo. Possui Licenciatura em Letras Português pela Universidade Estadual da Paraíba, como também é Licenciada em Letras
Libras pela Universidade Federal da Paraíba. Foi aprovada no 7° Prolibras- Exame
Nacional de Certificação em Proficiência na Tradução e Interpretação da Libras-Língua
Portuguesa. Atualmente atua como Professora de Libras nos cursos de História,
Pedagogia, Letras e Geografia na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) campus III
Guarabira. Como também é professora de Libras na prefeitura Municipal de João
Pessoa. Atuou como Intérprete de Libras na Educação Fundamental 1°fase e no Ensino
Médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental John Kennedy e atuou como
intérprete de Libras no IFPB Campus-Guarabira, e como Orientadora em Libras no
Pronatec campus Guarabira. Tem vasta experiência na área de Libras, com ênfase em
Letras
Libras
e
Letras
Português.
Currículo
lattes:
http://lattes.cnpq.br/6540285419918794.
ARAUJO, Ivânia Cortez de Moura: Mestrando do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em Educação Física Escolar E Educação Física Adaptada pelo
Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell. Graduada em Licenciatura em Educação
Física pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Professora Dos
Anos Iniciais Finais e EJA desde 2014, desenvolvendo atividades que se caracterizam
como fundamentais na promoção à saúde.
ASSIS, Arlene Rubem: Mestra em Ciência da Educação - Universidad
Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Educação Especial e
Inclusiva pela Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER/BV. Graduada em
Pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima e Licenciatura em Ciências
Biológicas pelo Instituto Superior de Educação do Pará. Professora da Secretaria de
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Estado da Educação e Desporto de Roraima – SEED/RR e Secretaria Municipal de
Educação de Boa Vista/RR – SMEC/BV.
BARBOSA, Elen Crisily Soares: Especialista em Gestão e Coordenação
Escolar. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte
(UERN).
BARBOSA, Leonardo Henrique: Licenciado no curso de Pedagogia pela
Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE). Autor da iniciação científica: A importância da filosofia da
educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade.
Bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Exerceu cargo de Professor
Auxiliar no município de Presidente prudente. Participante do grupo de pesquisa:
Valores, educação e formação de professores coordenado pelo prof. Dr. Divino José da
Silva.
BATISTA, Sandra Régia: Mestra em Ciência da Educação - Universidad
Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. Pós Graduação Lato Sensu em Supervisão
Educacional – Universidade do Amazonas. Licenciatura Plena em Pedagogia –
Universidade Federal de Roraima.
BELLO, Caroline Lisbôa: Especialista em Fundamentos e Organização
Curricular da Universidade do Vale do Itajaí. Graduada em Pedagogia pela
Universidade do Vale do Itajai. Atualmente é professora dos anos iniciais na rede
municipal de Educação de Itajai/SC.
BICHÃO, Antônia Silvana da Fonseca: Especialista em Psicopedagogia
Clínica E Institucional pela Faculdade Maciço De Batureté (FMB). Especialista em
Alfabetização E Letramento pela IPEBRAS. Graduada em Pedagogia Pelo Instituto
Superior De Pesqueira (ISEP). No momento atua como professora de Educação Infantil
na cidade de Pendências/RN.
BRITO, Maria De Fatima Beserra De: Especialista em Psicopedagogia
Clínica e Institucional pela FACEI. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na
Educação Infantil e Alfabetização Anos Iniciais pela FAVENI. Licenciada em
Pedagogia pela instituição Faculdade entre Rios do Piauí – FAERPI. Atualmente
trabalha no Hospital Manoel Lucas de Miranda na cidade Guamaré.
BRITO, Maria José Beserra De: Especialista em Psicopedagogia
Institucional E Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição
FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. Especialista em Educação Infantil e
Alfabetização Dom Alberto. Atualmente leciona no Município de Galinhos/RN na área
Educação Infantil.
CASTRO, Erick Raniery Souza de: Mestrando do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em Gestão, Licenciamento e Educação ambiental pela
UNOPAR. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande
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do Norte (UFRN). Diretor escolar e professor da Educação Básica no município de
Macau/RN.
CRUZ NETO, Domingos Francisco da: Mestre em Educação pela Florida
Christian University - EUA (2018). Atua como Professor língua Portuguesa (ensino
médio). Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade
Potiguar- UNP (2011); Especialista em educação global, construção da cidadania e
inteligências humanas pela FADIRE/PE (2014). Possui licenciatura em Letras – Língua
portuguesa pela Universidade Potiguar – UNP (2000), bacharelado em Ciências
Econômicas pela Universidade Potiguar – UNP (1991), Bacharel em Direito pela
Universidade Potiguar – UNP (2004) e licenciatura em Matemática (IFRN) – em curso.
Atua como Professor de ensino superior, na área Pedagógica, Consultor Linguístico,
Assessor Jurídico e Advogado.
CRUZ, Gerciene Nunes: Mestre em Ciências da Educação - Universidade
Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Especialista em Pedagogia Escolar pelo
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão – IBPEX. Graduada em Letras pela
Universidade Federal de Roraima – UFRR.
CUNHA, Nilma Maria da: Especialista em Psicopedagogia Clínica
Institucional pela Faculdade Superior do Brasil. Especialista em Literatura e Ensino
pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Maciço
De Baturité. Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia De Ensino
pela FAVENI. Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela FAVENI. Graduada
em Pedagogia pela Faculdade Superior do Brasil. Graduada em Educação Física pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
DANTAS, Francineide Ciríaco Tavares: Especialista em Ludopedagogia e
Literatura na Educação Infantil e Anos Iniciais, pela Faculdade Venda Nova do
Imigrante – FAVENI. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade
Futura. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Educação de
Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN. Atualmente, leciono nos Município de Guamaré exercendo a função de
Professora de Ensino Fundamental I – Anos Iniciais.
FAUSTINO, Weverson Waldones: Mestrando do Curso de Ciências da
Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André
(FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela
Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). Especialista em
Educação Infantil e Anos iniciais; Especialista em Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e Educação Inclusiva; Especialista em Coordenação Pedagógica e
Gestão Escolar; Especialista em Alfabetização e Letramento, todos pela Faculdade
Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Ciências
Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Lecionou
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como Professor da Educação Infantil no município Guamaré/RN. Atualmente é
Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN.
FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na
Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda
em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Pedagogia pela Faculdade
Unopar. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor
Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou
como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN.
FERNANDES, Marisa Zanoni: Possui Doutorado em Educação pela
Universidade Federal do Paraná (2011) com Estágio na Itália - PDEE. Mestra em
Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). Graduada em Pedagogia pela
Universidade do Vale do Itajaí (1995). Atualmente é professora titular da Universidade
do Vale do Itajaí.
FERREIRA, Veruza De Morais: Doutoranda em Estudos da Mídia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestra em Estudos da Mídia
também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e licenciada em
Artes Visuais pela UFRN. Integra a linha de pesquisa Estudos da Mídia: Práticas
Sociais e Produção de Sentido. Com experiência no ensino Fundamental I e II, ensino
médio e superior. Teve participação e atuação na organização de exposições, eventos
científicos e de extensão. Atualmente, é professora substituta do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7031-3481.
FREITAS, Dayana Lucia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo
Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto
Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e
Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e
Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo
Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação
Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante.
Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada.
Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede
Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de
Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação
Básica do município de Guamaré/RN.
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GOIS, Andréa de Souza: Pedagoga, pós-graduanda em Fundamentos e
Organização Curricular pela UNIVALI Itajaí/SC e mestranda em Educação pelo IFC
Camboriú/SC. Atualmente é professora dos anos iniciais em Balneário Camboriú/SC e
tutora no curso de pedagogia da UNIASSELVI de Itajaí/SC.
JORGE, Carmel Cardoso: Especialização em Administração e Gestão
Escola. Pedagoga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora de
Educação Infantil da rede pública por 10 anos, pesquisa políticas públicas e avaliação da
UERJ. Colegiada do Fórum Permanente de Educação Infantil, dirigente sindical e
feminista.
LEANDRO, Maria da Conceição dos Santos: Especialista em Estudo da
Língua Portuguesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES).
Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade Futura/SP.
Especialista em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo Instituto Superior de Educação
de Pesqueira/PE. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN). Atualmente, leciona nos municípios de Guamaré/RN e
Galinhos/RN exercendo a função de Professora de Língua Portuguesa com alunos de
Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA.
LENTE, Silvana Mara: Doutoranda em Ciência da Educação pela
Universidade Evangélica do Paraguai. Mestre em Ciência da Educação (UEP),
Especialista em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV),
graduada em Pedagogia (UNEMAT), Técnica do Ensino Superior da Universidade do
Estado de Mato Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"Diamantino. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de
Unidades Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde
pública municipal. Lattes http://lattes.cnpq.br/5711804846409829.
LIMA, Maxwilliam Domingues Da Silva: Especialista em Língua,
Linguística e Literatura, Supervisão Escolar e Orientação Educacional, Educação
Especial e Inclusiva, e Tutoria em educação a distância. Graduado em Letras com
habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e
Pedagogia pelo Centro Universitário Leornado Da Vinci (Uniasselvi). Atualmente atua
como professor de educação básica e tutor no ensino superior à distância.
LIMA, Paulo de Tarso: Especialista em Alfabetização e letramento,
Educação infantil e anos iniciais, Educação Especial inclusiva e Psicopedagogia clínica
e Educação Especial - Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Graduado em Licenciatura em
pedagogia- Instituto de ensino superior do Amapá IESAP.
LUCAS, Ana Maria de Medeiros: Mestra em Ciência na Educação pela
Flórida Christían Universíty. Pós-graduada em Educação Global, Construção da
Cidadania e Inteligências Humanas, FADIRE. Especialização em Ciências da Religião
pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Geografia
pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). Ingressou no concurso para prefeitura de Natal como professora de Ensino
Religioso, atuando na educação básica. Atualmente está como assessora pedagógica na
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Secretaria Municipal de Educação em Natal (SME), atuando no PNLD, Programa
Nacional do Livro Didático.
MANFRÉ, Ademir Henrique: Doutor em Educação pela Universidade
Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, Mestre em Educação
pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP,
licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista/ UNESP. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, Sociologia da
Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologias de
Ensino, Estrutura do Ensino, Psicopedagogia atuando principalmente nos seguintes
temas: Valores, Educação, Políticas Públicas, Avaliação, Formação de Professores,
Ética, Cidadania, Novas Tecnologias, Inclusão Escolar, Currículo Escolar. No Mestrado
em Educação desenvolveu o tema das Novas Tecnologias e sua relação com a (semi)
formação na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No Doutorado em
Educação desenvolveu a temática do &quot;fenômeno&quot; mal-estar docente como
resultado da impossibilidade de se ter experiência (Erfahrung) no tempo presente.
Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa &quot;Valores, Educação e Formação de
Professores&quot; coordenado pelo prof. Dr. Divino José da Silva. Atualmente, é
professor da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - campus de Presidente
Prudente/SP atuando na graduação presencial e na EAD, ministrando as seguintes
disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Psicologia Ambiental;
Psicopedagogia (modalidade EAD), Psicologia da Educação; História da Educação l;
História da Educação ll, Filosofia da Educação, Seminários Integrados e Currículo e
Escola, além de orientar Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica nas áreas de
Sexualidade e Educação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bullying, TDAH,
Infância, Ludicidade, Políticas Públicas e Formação Docente. É membro do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FACLEPP/UNOESTE e do
Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEEX) da mesma Instituição. Como atividades de
pesquisa é parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (CPDI/UNOESTE), da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD), da Revista Científica Colloquium Humanarum e da Revista
Contexto e Educação da UNIJUÍ, além de outras revistas científicas. É revisor do
Periódico Guia do Estudante da Editora Abril.
MARREIRO JUNIOR, José Cunha: Especialista em Psicopedagogia Clínica
e Institucional e em História da Cultura Afro-brasileira. Ingressou na Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte aos dezoito anos de idade, após ter saído da Equipe
Paroquial Vocacional – EVP (grupo, da época, que preparava jovens vocacionados para
o exercício do ministério sacerdotal). Graduado em História pela Universidade Estadual
do Rio Grande do Norte (UERN). Exerceu no município de Pendências/RN, bem como
também nas cidades circunvizinhas, funções no setor de coordenação pedagógica,
gestão escolar e docência. Ao todo, são mais de vinte anos de experiência em sala de
aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.
MATOS, Eloiza Aparecida Silva Avila de: Doutora em Educação pela
Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. Estágio doutoral na Université de
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Technologie de Compiègne França - Centre d'Innovation Tecnologique. Mestre em
Tecnologia Universidade Tecnológica Federal do Paraná- PPGTE. Graduação em Letras
- Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Professora da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa no Programa
de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia - PPGECT - Mestrado e
Doutorado, professora pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia de
Produção PPGEP. Atua nos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e
Bacharelado em Ciência de Computação. Membro do Conselho da Pró-Reitoria de
Assuntos Empresariais e Comunitárias COEMP - UTFPR (2014 a 2016). Assistente
Editorial do International Journal of Organization and Innovation (2012 até o presente).
Ministrou palestras no curso de Mestrado na Universidade de Lyon (2013) e é autora de
livro sobre Inovação Tecnológica e Educação. Coordenadora do Mestrado Profissional
em Ensino de Ciência e Tecnologia do Programa de Pós Graduação em Ensino de
Ciência e Tecnologia - UTFPR Câmpus Ponta Grossa.
MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela
Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em
Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação
e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão,
Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX,
Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e
Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto
de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua
Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial OficialJUCERR desde 2001.
MELO, Jakeline Olegário de: Especialista em Fisiologia do Exercício pelo
Instituto de Educação de Pesqueira/PE (IESP). Licenciada em Educação Física
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora de Educação
Básica.
MELO, Marycelia Bastos da Silva: Mestranda em Educação pela instituição
Revalide Educacional (REEDUC). Especialista em Práticas Educativas do Ensino
Médio pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em Educação Especial e Inclusiva
pela instituição Faculdade Futura (Instituto De Ciências, Educação e Tecnologia de
Votuporanga). Licenciada Em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Licenciada em Matemática pela instituição de Educação Superior
Presidente Kennedy (Natal/RN). Tem experiência na área educacional há mais de vinte
anos, com ênfase no ensino fundamental anos iniciais e EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Atualmente é professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN.
MENDES, Maria de Cássia Ramos: Mestra em Ciência da Educação pela
Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Possui especialização em Língua
e Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal-RO. Graduada em
Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Roraima/Universidad
Nacional Experimental de Guayana/Venezuela (2000), com habilitação em Língua
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Espanhola e Literaturas correspondentes. Atuou como professora orientadora de TCCs
do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima.
Atualmente é professora no Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas
Habilidades/Superdotação.
MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e
educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista
em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da
região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de
Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário
Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de
Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil.
MOTTA, Samuel de Oliveira: Mestre pelo Programa Pós Graduação Em
Ensino de Ciência e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), Especialista em Educação Especial - Com Ênfase na Deficiência
Múltipla pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime, Transtorno
do Espectro Autista (TEA) & Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) pela
instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime. Educação Infantil Prática na Sala de Aula pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura Unime. Graduado em: Bacharel em Direito pela Universidade Norte do Paraná Unopar Polo Ponta Grossa Paraná, Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário
de Aras "Dr. Edmundo Ulson" UNAR. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na
área de Educação Especial - Transtorno do Aspecto Autista.
NASCIMENTO, Manuella da Silveira: Mestranda em Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN (2015). Possui Graduação em Letras - Língua
Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte - UERN (2013). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Escola
Municipal Benvinda Nunes Teixeira, Guamaré/RN.
OLIVEIRA, Janilza de Melo Firmino: Mestranda do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar pela Faculdade
FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos
multifuncionais pela Faculdade FAVENI. Especialista Em Educação Especial e
Inclusiva pela Faculdade UNIFACEX. Especialista em Psicopedagogia Institucional e
Clínica pela Faculdade FALC-Aldeia de Carapicuíba. Graduada em Pedagogia pela
Universidade ULBRA. Professora desde 2002 atuando como alfabetizadora de jovens e
adultos. Professora efetiva do Município de Ipanguaçu/RN. Atualmente leciona em sala
de recursos multifuncional.
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OLIVEIRA, Leandro Vicente de: Mestre em Ciência da Educação Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduado em Letras pela
Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG.
OLIVEIRA, Vanessa Kalindra Labre de: Doutora em Comunicação e
Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Mestra em Comunicação e Cultura
Contemporâneas pela UFBA, e licenciada em Teatro pela UFRN. Atualmente, cursa
graduação em Comunicação Social – Audiovisual na UFRN e integra o quadro do
Projeto Proarte, vinculado ao município de Guamaré/RN. Tem experiência no ensino de
artes nos níveis fundamentais e médio. Além disso, é atriz profissional, tendo atuado em
diversos curtas-metragens, websérie, longa-metragem e comerciais para a televisão.
PAULA, Georgete Cristiane Haas de: Mestranda no Programa Pós
Graduação Em Ensino de Ciências e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa -Paraná. Professora na Educação Infantil, Especialista na área
de Neuropisicopedagogia. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na Área de
Educação Infantil em Matemática
PEREIRA, Imgredy Jadna Nascimento: Técnica em Recursos Pesqueiros
pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). Técnica em Radiologia pela Escola Técnica Politécnica. Graduanda do curso de
Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Anhanguera. Atuou como professora
na rede privada de Pendências/RN.
PISSOLATO, Solange Teresinha Carvalho: Mestranda em Direito pela
Universidade De Marília (UNIMAR). Mestre em Educação pela Universidad
Evangélica del Paraguay, UEP, Asunción, Paraguai (2018). Especialista em Direito
Tributário pela ATAME. Graduada em Serviço Social, Administração, Ciências
Contáveis, Enfermagem, e Direito- OAB 20.745 MT. Professora Substituta do curso de
Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Desempenhou o cargo
de Secretária Municipal de Saúde no município de Diamantino no período de 1989 a
1992. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Diamantino-ACID nos
períodos de 1998 a 2000, 2000 a 2002 e 2002 a 2004. ORCID:http://orcid.org/00000002-1447-5045. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1179800249211528.
ROCHA, Nelmara da Costa: Especialista em educação Infantil e
Alfabetização pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Região MissioneiraFETREMIS. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade
do Vale Elvira Dayrell. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de
Educação Ateneu. Atualmente cursando Especialista em Alfabetização e Letramento
pelo Grupo Educacional FAVINI. Pedagoga formada pela UVA - Universidade
Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professora da rede pública cidade de
Guamaré/RN.
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RODRIGUES, Elizete da Silva: Especialista em Educação Infantil Anos
Iniciais pela FIAVEC. Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo
Instituto Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Alfabetização e
Letramento pela FETREMIS. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela
Faculdade Do Vale Elvira Dayrell. Graduada em Licenciatura em Pedagogia pelo
Universidade Estadual Vale Do Acaraú.
SANTOS, Francilucia Victor dos: Especialista em Educação Infantil e
Ensino Fundamental pela FMB. Graduada em Pedagogia pela UVA. Professora da Rede
Municipal de /RN.
SANTOS, Helena Maria Dos: Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto
Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Educação Infantil e Anos
Iniciais pela Faculdade Futura. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na
Educação infantil e anos iniciais pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI).
Especialista em Práticas Educativas do Ensino Médio. pela Faculdade de Natal (FAL).
Graduada em Pedagogia pela instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Atua como professora auxiliar de criança com necessidades especiais, do
ensino fundamental anos finais e leciono o 3°ano do ensino fundamental anos iniciais na
rede pública de Guamaré/RN.
SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação
(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino
Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração
(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do
Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da
UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat
(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa
JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração
(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de
Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para
Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica
“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a
CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento
Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico
Participativo
(Câmpus
DiamantinoUnemat).
Lattes
http://lattes.cnpq.br/5426473563965342.
SILVA, Berta Lúcia Pereira da: Licenciada no curso de Pedagogia pela
Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE). Autora da iniciação científica: A importância da filosofia
da educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade.
Foi bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Atua como docente na
educação infantil no município de Teodoro Sampaio.
SILVA, João Batista Severo da: Mestrando do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
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(CECAP). Pós-graduado em Gestão, Coordenação e Supervisão Educacional pelo
Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu-PI. Bacharel em Ciências Econômicas
pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor da Rede
Municipal de Ensino de Guamaré/RN.
SILVA, Maria Da Conceição Oliveira Da: Especialista Em Psicopedagogia
Institucional e Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição
FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. cursou educação infantil, Anos inicial e
psicopedagogia na instituição FACEL- Faculdade de Administração, Ciências,
Educação e Letras, cursou Educação Infantil e Alfabetização DOM ALBERTO.
Atualmente leciona no Município de Guamaré/RN.
SILVA, Maria do Socorro Maciel Moura: Mestranda do curso de Ciências
da Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do Semi -Árido pelo
Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Especialista em Educação Infantil e Anos iniciais pela Faculdade Maciço de Baturité,
Ceará. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Atualmente é professora na Rede Municipal de Guamaré/RN.
SILVA, Rozenilda Maria Silva da: Mestranda do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em Formação de Professores pela Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN). Especialista em Educação Especial e Inclusiva com
ênfase em deficiências pela Faculdade Futura/SP. Especialista em Psicopedagogia
Institucional e Clínica pela Faculdade Futura/SP. Licenciada Em Pedagogia pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Professora da Educação
Básica dos municípios de Guamaré/RN e Assú/RN.
SILVA, Seilda Avelino Da Costa: Mestranda do Curso de Ciências da
Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista Educação
Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias/RN.
Especialista em Ludopedagógica na Educação Infantil pela Faculdade de Educação e
Tecnologia da Região Missioneira/RS (FETREMIS). Especialista em Gestão Escolar e
Coordenação Pedagógica pela Faculdade Maciço de Baturité (FMB). Graduada em
Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE (UVA). Professora da
Educação Básica do município de Guamaré/RN.
SILVA, Selma Gomes Da: Estudante do Curso de Especialização em Ensino
De Ciências pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduanda do
Curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Participou do Projeto de Pesquisa dos manguezais pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora estagiária da Educação Básica do
município de Guamaré/RN.
SILVA, Valdeci Lima da: Especialista em Psicopedagogia Institucional e
Clínica pela Universidade Estadual Vale Do Acaraú - UVA. Graduada em Licenciada
em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale Do Acaraú - UVA. Professora Do
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Ensino Fundamental Anos Iniciais, Atuante Como Professora Auxiliar De Educação
Especial Da Rede Pública de Guamaré/RN.
SILVA, Vania de Oliveira: Mestra em administração (FEAD-MG),
especialista em gestão pública (ICEC) e formada em Ciências Contábeis (UNEMAT).
Professora efetiva do Curso de Ciências Contábeis da UNEMAT na área de
Contabilidade Pública. Ex-Diretora de Controle Interno da Universidade do Estado de
Mato Grosso (2010-2018). Atualmente ocupa a função de Assessora de Gestão de
Representação Interinstitucional da UNEMAT (2018-até a presente data). Tem
experiência na área de Contabilidade Pública, Controladoria e Administração Pública.
Lattes- http://lattes.cnpq.br/6956381080488929.
SILVEIRA, Francineide Roseno da silva: Especialista em Educação Especial
e Inclusiva pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Especialista em
Práticas Educativas do Ensino Médio em Artes pela FAL. Especialista em Ensino de
Arte na Escola pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN).
Graduada em Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UFRN). Graduada em licenciatura em Educação Física pela Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Graduada em Licenciatura em Artes Visuais
pelo Centro Universitário Claretiano. Professora do Ensino Fundamental anos Finais,
atuante como Professora Auxiliar de Educação Especial da rede pública.
SIMÃO, Gleice Kelly Freire: Mestranda no curso de Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo Instituto Superior de
Educação de Pesquisa (ISEP/CE). Especialista em Alfabetização e Letramento Pela
Faculdade Futura, mantida pelo Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia de
Votuporanga/SP. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade de
Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Educação Especial e
Inclusiva com Ênfase em Deficiência Intelectual e Múltipla pela Faculdade Futura/SP.
Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do
Acaraú/CE (UVA). Professora da Educação Básica do município de Pendências/RN.
SIMÃO, Gleika Magaly Freire: Mestranda no curso de Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Gestão Escolar e Administrativa pela Faculdade de Venda Nova do
Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa
pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Especialista em Ensino de
Língua Inglesa pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Licenciada
em Letras com habilitação em Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Rio
Grande do Norte (UERN). Professora da Educação Básica do município de
Pendências/RN e Guamaré/RN.
SOUSA, Valéria Dos Santos: Doutora e Mestre em Ciências da Educação,
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduada em Pedagogia –
Universidade Federal de Roraima – UFRR. Professora da Secretaria de Estado da
Educação e Desporto de Roraima – SEED/RR e Secretaria Municipal de Educação de
Boa Vista/RR – SMEC/BV.
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SOUZA, Emilene Costa de: Especialista em Metodologia do Ensino da
História e Geografia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Especialista
em Educação Ambiental pela Faculdade São Luís/SP. Licenciada em Geografia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora da Educação Básica
dos municípios de Guamaré/RN e Pendências/RN.
SOUZA, Idayane Carla de: Mestrando do curso de Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Libras pela FAVENI. Especialista em Psicopedagogia Com Educação
Especial pela FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado pela
FAVENI. Graduada em Pedagogia pela Faculdade FMB. Professora de Educação
especial no Município de Guamaré/RN e Professora de AEE no Município do Alto do
Rodrigues/RN.
VALE, Francisca Antônia De Souza: Especialista em Psicopedagogia Clínica
e Institucional pelo Instituto de Educação de Pesqueira/PE. Especialista em Gestão
Educacional e criatividade na solução de desafios pela Faculdades Integradas de Patos
(FIP). Possui Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado (AEE) pela
Faculdade Metropolitana/SP. Graduada em Licenciatura em Pedagogia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora Auxiliar de
Educação Especial no município de Guamaré/RN.
VARELA, Ivanise Rodrigues Do Nascimento: Especialista em
Psicopedagogia pela FAIBRA. Especialista em Educação Infantil, Especial e
Transtornos Globais do Desenvolvimento pela INTELBRAS. Especialista em
Alfabetização e Letramento pela INTELBRAS. Graduada em Pedagogia pela FAIBRA.
Professora da Rede municipal de educação do município de Guamaré/RN.
VICENTE, Marluza Medeiros: Mestre em Ciência da Educação pela
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.
VIRGÍNIO, Regina Maria Araújo: Mestranda em Ciências da educação pelo
Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). Especialista
em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pelo Instituto Superior de Educação de
Pesqueira/PE. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE
(UVA). Professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN.
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