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RESUMO 
Este trabalho apresenta os benefícios que a capoeira promove para o desenvolvimento 

das crianças em âmbito escolar. O artigo refere-se ao Trabalho de Conclusão do Curso, 

Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino Superior, e teve como 

questão problema: a capoeira utilizada como instrumento pedagógico contribui para a 

socialização e desenvolvimento integral da criança? Esta pesquisa é de caráter 

qualitativo e de natureza descritiva. Teve como objetivo geral avaliar os benefícios da 

prática da capoeira para o desenvolvimento integral da criança. Os objetivos específicos 

procuraram conhecer o histórico da capoeira como fator histórico cultural brasileiro; 

identificar as contribuições da capoeira para o desenvolvimento da criança e seu 

processo ensino-aprendizagem e compreender o ensino da Capoeira como incentivador 

de alunos, na conquista da socialização da criança. O artigo teve como aporte teórico 

Columá (2017), Fonseca (2017), Le Bouch (1982) e Vygotsky (1998). O presente 

trabalho percebe a capoeira como modalidade em que a criança está apta a descobrir e 

experimentar novos movimentos, proporcionando situações de experiência corporal, 

material e social indispensáveis para o desenvolvimento de suas capacidades 

intelectuais, motoras e afetivas. Relata também promoção da ludicidade, ações 

psicomotoras essenciais para o desenvolvimento da criança, rica em motricidade, 

musicalidade, dimensões artísticas e socialização dos alunos, que são fundamentais 

para o ensino aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Capoeira. Ensino-aprendizagem. Cultura. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A origem da Capoeira data a época da escravidão no Brasil, iniciada no século 

XVI, os portugueses transportavam homens e mulheres a partir de navios negreiros em 

péssimas condições de forma cruel e desumana pelo oceano Atlântico, e assim vendidos 

no comercio brasileiro. Após de adquiridos como forma de mercadoria pela elite eram 

então utilizados como mão-de–obra escrava trabalhavam nos engenhos de cana de 
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açúcar, nas fazendas de café, nas roças ou nas casas de senhores, submetidos a 

exercer suas funções em condições desfavoráveis de trabalho. 
 
A Capoeira era uma manifestação de luta e de resistência dos escravos, utilizada 

muitas vezes nas fugas, negação de castigos e confrontos com capatazes. Para não 

despertarem suspeitas das praticas desenvolvidas aos capitães do mato, homens que 

tinha como principal tarefa capturar escravos fugitivos, os cativos adaptavam, 

movimentos da luta como forma de extravasar o trabalho pesado, cansaço mental, 

ajudando assim na melhoria do condicionamento físico, com isso faziam tudo parecer 

que fosse uma dança, aos cantos da África. 
 
A Capoeira se tornou uma parte da história dos 500 anos da resistência negra no 

Brasil, originaria de uma manifestação cultural ela se insere em todo território brasileiro 

se adaptando as diferentes localidades regionais. 
 
O reconhecimento e a valorização da Capoeira ganharam espaço mundialmente 

no dia 15 de julho de 2008 em Salvador, sendo a capoeira decretada a 14ª expressão 

artística do país registrada em Formas de Expressão e o Oficio dos Mestres de Capoeira 

no Livro de Registro dos Saberes pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Em 2014 a roda de capoeira foi reconhecida pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade. Sendo possível construir projetos e políticas públicas 

voltadas para valorização e continuidade dessa Arte Cultural afro-brasileira. 
 
Portanto, como objetivo o presente trabalho visa identificar e compreender a 

história cultural e quais benefícios à capoeira promove para o desenvolvimento das 

crianças em exercício escolar. 
 
Justifica se o desenvolvimento desse trabalho para avaliar os benefícios da 

inserção da capoeira no exercício escolar, etapa em que a criança esta apta a descobrir 

e experimentar novos movimentos através da capoeira, proporcionando situações de 

experiência corporal, material e social indispensáveis para o desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais, motoras e afetivas. A metodologia utilizada foi à pesquisa 

bibliográfica de natureza descritiva e qualitativa. 

 

2. HISTÓRICO DA CAPOEIRA COMO IMPACTO NA CULTURA BRASILEIRA 

 
A Capoeira foi constituída no Brasil pelos negros que foram trazidos em navios 

negreiros para serem escravizados de forma cruel, por volta do século XVII, vindos para 

um destino inserto os africanos traziam somente em na bagagem sua religião e seus 

costumes. 
 
Os locais de captura dessas pessoas eram na África, que ao chegarem ao Brasil 

se deparavam com um tratamento desumano sendo então humilhados. 
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Os africanos eram acorrentados e oferecidos como mercadoria em lugares de 

comércio, e quando comprados pelos fazendeiros, tinham que viver em grande 

quantidade de prisioneiros nas senzalas. O trabalho escravo era nítido, de sol a sol eram 

devidos para executar tarefas de lavouras e dos casarões sem ganhar nada em troca 

enriqueciam a elite. Assim descreve Ribeiro: 

 

Avaliados pelos dentes, pela grossura dos tornozelos e dos punhos, era arrematado. 

Outro comboio, agora de correntes, o levava terra adentro, ao senhor de minas ou dos 

açúcares, para viver o destino que lhe havia prescrito a civilização: trabalhar dezoito 

horas por dia, todos os dias do ano. (RIBEIRO, 2005, p. 119) 

 
 

Os responsáveis por cuidarem dos, agora escravos, eram denominados 

capatazes, conhecidos como capitães do mato, garantiam a produção no plantio e que 

não houvesse fugitivos, utilizando forma de punições físicas, principalmente chibatadas. 
 
Buscando alternativas para se defender dos capitães, os escravos organizavam 

fugas para locais distantes, onde o local de refúgio chamava se quilombos, lugar aonde 

a capoeira surgiu, de forma organizada muitos escravos deixavam ser recapturados, 

para ensinar os outros prisioneiros uma luta corporal, ou seja, seu meio de defesa, que 

aumentavam suas chances de serem livres. 
 
A capoeira originaria dos escravos, era utilizada como uma forma de proteção 

aos maus feitores daquela época a partir de treinamento de movimentos. Por ser uma 

manifestação da cultura africana os senhores não se aproximavam da roda pelo motivo 

de estar ligada a religião a qual causava certo receio e medo a eles, mas na realidade 

para não levantar suspeita a ideia era exatamente parecer um ritual. 

De acordo com nossa história a capoeira passou por um processo de diversas 

fases em sua trajetória, iniciando a partir da resistência de escravos e opressão a sua 

própria cultura a capoeira era praticada como forma de defesa. No entanto ao decorrer 

do tempo foi elaborado e afirmado que essa pratica estaria proibida no país assegurada 

pelo Código Penal Vigente nos artigos 402, 403 e 404 por ser considerada uma 

manifestação perturbadora da ordem, datada no sec. XIX e início do sec. XX. “Esta 

mudança está relacionada, por sua vez, a um contexto urbano as referências para o 

período são Rio de Janeiro, Salvador e Recife”. (PORTO; NOVICKI; MASCARELLO, 

GUIDES, 2010, p.13) 
 
Após o período de proibição, iniciou no século XX um movimento de diferentes 

grupos sociais, entre eles trabalhadores, políticos e militares onde defendiam o 

reconhecimento oficial da capoeira como um esporte brasileiro. 
 
Em 1930 o atual presidente da República Getúlio Vargas pretendia valorizar a 

identidade e a cultura nacional da capoeira, autorizando a pratica (vigiada) em lugares 

fechados e sob a proteção da polícia. 
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Em consequência disso Manuel dos Reis Machado conhecido como Mestre 

Bimba (23/11/1899-05/02/1974) deu origem em Salvador, a primeira academia de 

capoeira diferenciada denominada Capoeira Regional Baiana com estilo próprio, 

formando assim um curso de Educação Física onde cria rituais de inicialização e 

conclusão de curso. No mesmo período, Vicente Ferreira Pastinha, conhecido como 

Mestre Pastinha (05/04/1899 – 13/11/1981) onde ele iniciava uma pratica de capoeira 

ligada à ancestralidade, caracterizado de golpes lentos, recebeu o nome de capoeira 

Angola. Ambos se tornaram ícones, referência e influência para professores e alunos da 

capoeira. 
 
“Em 1941 a capoeira tornou-se, por decreto do Presidente Getúlio Vargas, 

esporte nacional, integrando o Departamento Nacional de Luta Brasileira”. (BRASIL, 

2007 apud FONSECA; PASSOS, 2017, p. 25) 
 
Todo esforço de reconhecimento da capoeira como parte da identidade nacional 

não foi em vão, sendo a capoeira afirmada pela UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade e pelo IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional levou o 

título de Patrimônio Cultural brasileiro). 

 

Seu registro foi votado no dia 15 de julho de 2008, em Salvador, capital da Bahia, pelo 

Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN, conselho este constituído por 22 

representantes de entidades e da sociedade civil, e que tem o poder de deliberar a respeito 

dos registros e tombamentos do patrimônio cultural brasileiro. (OLIVEIRA; LEAL, 2009, p. 43-

44) 

 
 

Por consequência desse registro, ações governamentais e assistência a 

comunidade da capoeira, obtiveram iniciativas para desenvolver políticas públicas 

garantindo assim o reconhecimento de uma luta que teve seu retorno marcado por um 

contexto histórico brasileiro. 
 
Compreende-se que a capoeira está inserida desde a formação da nação 

encontrada em contextos e tempos diferentes, fazendo uma importante parte da 

miscigenação brasileira com seus aspectos africanos. 
 
Entretanto, as marcas do tempo não apagaram todo sofrimento relatado por 

prisões, racismo, perseguições e toda tentativa de apagamento de sua cultura, fazendo 

disso uma dívida histórica. Dessa forma por meio de decretos e implementações de leis 

o reconhecimento e respeito começam a fazer parte de programas educativos que visam 

em espaços democráticos divulgarem a valorização da cultura africana em sua 

totalidade. 
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O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da 
população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas, isto é, de 
políticas de reparações, e de reconhecimento e valorização de sua história, cultura, 
identidade. Trata-se, ele, de política curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, 
antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as 
discriminações que atingem particularmente os negros. (SEED, 2005, p.18) 
 
 

Um exemplo verídico foi à obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana nas escolas públicas e particulares do sistema educacional 

brasileiro a partir da implementação da lei 10.639/03. Como uma afirmação no contexto 

pedagógica para a reflexão dos alunos a história dos povos que contribuíram para a 

formação da nação que ao decorrer do tempo tão pouco se deu o merecido 

reconhecimento e valorização. 

 

2.1 IMPLICAÇÕES PARA O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM PELO MÉTODO 

DA CAPOEIRA 

 

A capoeira destaca se pelo seu leque de benefícios, auxiliando no estímulo do 

desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança, trabalhados pela 

musicalidade, movimento e relações interpessoais que a mesma abrange. 

É visível que a capoeira destaca se por serem atividades práticas a partir dos 

movimentos corporais utilizados na roda do jogo da capoeira, facilitando o 

desenvolvimento psicomotor. A capoeira envolve todas as partes do corpo, auxiliando na 

identificação da sua autoimagem. 

 

A capoeira tem sua caracterização mais especifica nos movimentos corporais que se 
fundamentam na flexibilidade, equilíbrio, destreza, ritmo próprio, coordenação, reflexo, 
agilidade, e outras habilidades psicofísicas sociais, como também na sua expressão de 
movimentos musicais. (SANTOS, 2002, p. 60) 
 

Reconhecida como liberdade de expressão a roda de capoeira encontra se 

aberta para que aconteça a inovação de movimentos, sendo assim a criança pode usar 

de sua criatividade para se expressar corporalmente, oferecendo assim uma maior 

autonomia a criança. 
 
A musicalidade na capoeira exerce papel importante, pois é a partir dela que os 

movimentos executados ganham vida, ao som dos instrumentos e cantigas entoados em 

sincronia. 
 
A partir da sincronia entre a música e o movimento a criança começa a adquirir a 

noção de tempo-espaço a qual fornece equilíbrio emocional. 

 

Com relação ao espaço, por exemplo, a criança aos poucos vai percebendo o próprio 
corpo, brincando com suas mãozinhas, seus pés e progressivamente partindo para 
exploração do seu espaço imediato. (COLUMÁ; CHAVES, 2017, p. 48) 
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Em relação ao manuseio dos instrumentos da capoeira, pode-se observar a 

introdução do desenvolvimento da coordenação motora fina neste processo, pois 

necessita de gestos menores (finos). A coordenação motora fina auxilia na escrita. 

Observou-se também a oralidades que as cantigas oferecem, auxiliando no processo de 

escrita e oralidade. 

 

A coordenação motora fina, específica das pequenas unidades musculares, e engloba 
atividade manual, ocular, labial e lingual. Uma coordenação refinada dos dedos da mão 
facilita à aquisição de novos conhecimentos, através do ato de preensão a criança vai 
explorando o mundo. A destreza necessária para tocar o berimbau representa bem esse 
tipo de coordenação. (COLUMÁ; CHAVES, 2017, p. 51-52) 
 

A roda de capoeira está relacionada em uma aprendizagem construtiva, onde o 

mestre (professor) passa seus conhecimentos práticos e teóricos de uma forma 

interativa utilizando o diálogo como mediador nesse processo. Esse método visa 

promover uma reflexão sobre paradigmas da realidade social em que o aluno está 

inserido, equilibrando assim o respeito mútuo e as relações interpessoais. 

 

2.2 CAPOEIRA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 
 

 

O ensino da capoeira nas escolas se tornou um meio de educação, podendo ser 

trabalhada em sua totalidade dentro dos elementos que a compõe de forma 

interdisciplinar abrange historia movimento, arte e cultura, proporcionando em diversos 

momentos dessa pratica possibilidades para o desenvolvimento integral da criança onde 

ela potencializa suas habilidades no jogo, instrumentos e cantos a partir do revezamento 

de ocupações durante a aula. 
 
Nesse propósito a pratica da capoeira poderá contribuir pedagogicamente a partir 

dos conceitos históricos da capoeira podendo ser trabalhados pelo professor conteúdos 

carregados de uma herança cultural e sua filosofia destacando seu símbolo de luta pela 

libertação. 
 
Na roda de capoeira encontramos uma multiplicidade de movimentos ligados ao 

jogo que contribui no desenvolvimento da criança nas áreas de coordenação motora, 

domínio corporal, equilíbrio, lateralidade e forca muscular. Já no processo cognitivo 

Columá e Chaves (2017, p. 20) afirmam que “a cada movimento aprendido, a cada jogo 

e a cada descoberta, entramos em contato com a nossa imaginação criativa, com nossa 

capacidade de superar o estabelecido”. 
 
A partir do ritmo a criança adentra em seu universo encontrando a harmonização 

do seu próprio corpo com a natureza externa que a rodeia, favorecendo para a 

estruturação temporal que possibilita o domínio do ritmo e organização mental de ordem 



 
 

9 
 

e sequencia fatores importantes para a aquisição da leitura e dimensão lógica- 

matemática. 
 
Além desses benefícios valiosos a capoeira proporciona aos alunos um momento 

de expressão corporal, onde se relacionam com o outro e o meio em que o 

mesmo se insere, descobrindo o universo simbólico e cultural fazendo a ponte para 

representar e atribuir significado. “Este caminho aponta para um sujeito dissolvido de 

experiências significativas para consolidar uma formação critica e plena”. (COLUMÁ; 

CHAVES 2017, p. 30) 
 
Caxixi, atabaque, agogô, reco-reco, berimbau, pandeiro são instrumentos 

utilizados para dar vida ao movimento são eles que impulsionam o corpo e a ginga 

dando ritmo a pratica dos movimentos se adaptando quando necessário a velocidade em 

que a musica e tocada. Esses cantos marcam a herança deixada pela cultura afro-

brasileira e africana transmitindo trechos da historia de um povo que sofreu a escravidão, 

lutou bravamente, honrou seus antepassados através de mensagem cantada pelos 

mestres capoeiristas. 

 

Estes sons musicais cantados, emitidos pelas crianças e ligados a própria respiração, não 
tem o caráter agressivo que pode revestir um tema musical no qual a criança deve 
adaptar-se aos exercícios de sincronização sensório-motor. Esta atividade representa um 
estágio prévio ao ajustamento e um suporte musical imposto à criança. (BOULCH, 1982, 
p. 182). 
 
 

Ainda na musicalidade podemos explorar os instrumentos como objeto material, 

proporcionando a criança um momento de aprendizagem através da manipulação, soma 

de experiência na infância ato tão importante para leitura de mundo através do que as 

cercam. 

 

A investigação no mundo dos objetos traduz-se por uma atividade percepto-motora que 

vai permitir a aquisição rápida das práxis, assegurando o desenvolvimento da função de 

ajustamento, dando um suporte à organização perceptiva. Por outro lado, a ação sobre o 

objeto permite a criança experimentar o peso e a resistência do real. (BOULCH, 1982, p. 

39). 

 

Sejam nas brincadeiras, palavras cantadas com tantos significados, manuseio de 

instrumentos, contextos históricos, movimentos executados para defesa pessoal ou na 

busca da expressão cultural, a capoeira se torna um método de ensino dentre essas 

possibilidades destacadas. Cabe então o profissional mediar esse conhecimento com 

total capacitação e acima de tudo amor no que faz. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

10 
 

O presente artigo possibilitou uma análise de como a capoeira no ambiente 

escolar possibilita o desenvolvimento da criança. Mediante isso ao responder o problema 

de pesquisa: a capoeira como instrumento pedagógico, poderia contribuir para a 

socialização e desenvolvimento integral da criança? Fez-se necessário varias leituras 

para chegar a uma conclusão satisfatória perante indagação. Através disso observa-se 

uma variedade de movimentos ligada ao jogo que estimula as áreas de coordenação 

motora, domínio corporal, equilíbrio, lateralidade e forca muscular. 

Portanto a capoeira e seus valores culturais veem sendo de grande utilidade 

benéfica para a criança em fase escolar, proporcionando situações de experiência 

corporal inserida nos movimentos, material a partir do manuseio e execução dos 

instrumentos e a socialização indispensáveis para o desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais, motoras e afetivas. Ou seja, a capoeira não é um ritmo 

mecânico de movimentos, no entanto ela estimula a brincadeira, proporcionando a 

liberdade de expressão, mas principalmente a respeitar os próprios limites do corpo, 

favorecendo o fortalecimento e a construção do mesmo. 

Diante disso, a pesquisa realizada, destaca o jogo da capoeira como um 

incentivador na pratica pedagógica, podendo assim ajudar na autonomia, autoconfiança 

e relações interpessoais relevantes para o aprendizado onde integra uma experiência de 

sentimentos saudáveis e gratificantes para o processo educativo. Sendo assim o 

professor como mediador do conhecimento poderá trabalhar o conteúdo histórico da 

capoeira, abordando a origem e o processo da presença negra no Brasil. Aspectos que 

levam a reflexão e a valorização do movimento da cultura afrodescendente no cenário 

nacional sob a promulgação da lei 10.639/03. Entende se que no contexto escolar 

encontramos a diversidade cultural, sendo o melhor ambiente para interação e promoção 

de discussões em torno da diversidade étnico-cultural dentro e fora da sala de aula. 

Faz-se necessário estarem abertos os indivíduos desse processo a novas 

possibilidades de se fazer educação a partir da reflexão sobre o velho considerando 

sempre o embasamento teórico, na perspectiva da mudança de comportamento e 

quebra de estereótipos. Não se esgota jamais o conhecimento, sendo então essa 

pesquisa o pontapé inicial para futuras indagações na área da capoeira em ambiente 

escolar. 
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RESUMO 

Este estudo aborda os aspectos teóricos da interdisciplinaridade na formação docente 
em Pedagogia. Artigo este referente ao Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino Superior. A questão problema que 
norteou essa pesquisa foi: a interdisciplinaridade é realidade na graduação em 
Pedagogia? Dessa forma, o estudo tem caráter qualitativo e de natureza descritiva. 
Tendo como objetivo geral a investigação da interdisciplinaridade na organização do 
trabalho educativo e como este método epistemológico contribui para a construção do 
conhecimento crítico na Pedagogia. Os objetivos específicos buscaram investigar a 
formação acadêmica no curso de Pedagogia, compreendendo o método interdisciplinar 
como fundamentação teórico-prático sob a luz de uma compreensão epistemológica do 
campo crítico da educação. O artigo teve como aporte teórico os autores: Amorin e 
Chaves (2009), Fazenda (2002), Gatti (2000), Japiassu (1979), Libâneo (2001), Pimenta 
(1999). Observou-se que a superficialidade nas disciplinas que envolvem a 
epistemologia, pesquisa, método e metodologia, não contribui para a construção do 
pensamento pedagógico epistemológico, tão fundamental para que a 
interdisciplinaridade se torne “uma atitude possível diante do conhecimento” FAZENDA 
(2002). Compreendendo que essa falta de objetividade limita a interdisciplinaridade a tão 
somente uma ferramenta pedagógica na formação em Pedagogia, mantendo a 
fragmentação do conhecimento sob uma maquiada prática interdisciplinar. 
 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Formação Docente. Organização do Trabalho 
Pedagógico. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade como método pedagógico, consiste em superar a 

fragmentação do conhecimento, através da integração das disciplinas. Dessa forma, 

recorrentemente debatido e refletido em vários momentos na formação em Pedagogia. 

Porém, observa-se uma certa dificuldade com relação à sua aplicação prática e teórica 
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no cotidiano da formação docente, já que não é observável de maneira explicita, nem 

dentro do processo de formação ou mesmo durante a observação da prática educativa 

nos estágios, desenvolvidos durante o curso. 
 

Busca-se compreender a prática epistemológica interdisciplinar, com base na 

necessidade uma fundamentação teórico-científica, profunda e crítica para torna-la mais 

objetiva e explícita durante o processo de formação do pedagogo e no trabalho 

educativo. Considera-se que o eixo do problema, nesse sentido, deve-se a ausência da 

compreensão objetiva sobre a interdisciplinaridade, por essa razão não sendo 

observável nem no contexto de sala de aula durante a formação do pedagogo, tão pouco 

nos estágios desenvolvidos durante o curso. 
 
Compreende-se, a necessidade de perceber a trajetória de construção do 

conhecimento interdisciplinar e sua perspectiva prática, através da relação do futuro 

profissional de Pedagogia com o conhecimento interdisciplinar dentro da organização do 

trabalho pedagógico do curso. 
 
Parte-se da hipótese que a formação acadêmica interdisciplinar apresenta limites, 

tendo em vista que nem os acadêmicos e mesmo os professores apreendem as 

particularidades desse campo epistemológico, tornando-se imprescindível a retomada de 

fundamentos epistêmicos das disciplinas e das questões de método e metodologia que 

contribuam para a superação da fragmentação do saber. 
 
Tendo como objetivo avaliar a articulação da interdisciplinaridade como método, 

na articulação da organização do trabalho pedagógico, durante a formação no curso de 

Pedagogia, considerando que essa relação seja, uma ferramenta de construção do 

conhecimento crítico. 

 
2. INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE DE PEDAGOGIA 

 
A fragmentação do conhecimento acompanha o ensino contemporâneo, desde o 

princípio, isso é facilmente constatável na observação da organização do trabalho 

educativo que ainda mantém a estrutura fragmentária dos saberes, através da divisão 

das disciplinas. A integridade do conhecimento exige que essa realidade seja 

transformada, a partir de um modelo epistemológico emergente que visa, superar esse 

paradigma disciplinar fragmentado, por uma educação globalizante e dialógica, 

unificando e integrando os campos do conhecimento e consequentemente as disciplinas. 

Porém ainda é possível perceber os reflexos dessa forma de aprendizagem fracionada, 

principalmente no Ensino Superior onde fica explícito a dificuldade de compreensão e 

interpretação dos fundamentos teórico-práticos, bem como da própria especificidade da 

Pedagogia. Dessa forma, concordamos quando Fazenda (2002) diz que, a qualidade do 

Ensino Superior, só será possível por meio do trabalho coletivo dos professores e alunos 
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envolvidos. Na dialética do ensino aprendizagem o trabalho educativo na formação 

docente do Pedagogo, deve ser considerado a partir de uma abordagem interdisciplinar 

crítica, democrática, valorizando e integrando os sujeitos e os saberes.  

 

A falta dessa reflexão leva-se, a improficiência na formação docente resultado da 
fragmentação da formação [...] com a separação sem articulação conveniente, entre 
disciplinas de conteúdos básicos e conteúdo de disciplinas pedagógicas, tem sido o fator 
mais apontado como determinante dos problemas de formação profissional dos docentes 
para o ensino fundamental e médio. (GATTI, 2000, p. 39) 
 
 
Pode-se dizer, que refletir a formação docente visando superar essa 

fragmentação nos permitirá entender a interdisciplinaridade dentro desse processo de 

aprendizagem. 
 
Para tanto, a articulação das disciplinas curriculares no curso de Pedagogia, 

também deve fazer parte desse exercício reflexivo, já que, a falta dela caracteriza a base 

dos problemas de formação, também levando em consideração a cultura acadêmica já 

que a interdisciplinaridade, como prática epistemológica, preconiza essa questão quando 

considera a produção de conhecimento e não apenas a repetição. Nesse sentido 

observa-se que as disciplinas que envolvem a epistemologia, pesquisa, método e 

metodologia podem ser consideradas cruciais para a questão interdisciplinar. 
 
Cria-se dessa forma uma importante ferramenta na construção de uma atitude 

interdisciplinar, para que a atuação do pedagogo se sustente na integração e diálogo 

dos conteúdos. 

O diálogo e a articulação dos componentes curriculares podem e devem 

caracterizar-se com práticas constantes das instituições que se preocupam com o 

processo integral do conhecimento, contextualizando e integrando. Como Amorin e 

Chaves definem, 

 

[...] a prática interdisciplinar pressupõe o diálogo e o dialogar, com convicções, dúvidas, 

certezas, com experiências vividas e de vida pessoal e profissional, permitindo reflexões 

sobre acertos e erros e acenando com o constante pensar, questionar e construir de 

novas práticas e caminhadas. Nesse caminhar, o estabelecimento de parcerias é 

fundamental por abrir-se em possibilidades de trocas, de consolidação da 

intersubjetividade de que um pensar complemente o outro, de que a insegurança inicial 

seja superada, de abrir-se a novos conhecimentos e de romper-se com a solidão do 

trabalho do docente nas instituições de ensino. (AMORIM E CHAVES, 2007, p. 6) 

 

A formação docente com base na interdisciplinaridade exige como objetivo 

primordial, a partir da prática educativa, das instituições de ensino e da proposta 

curricular, a superação da fragmentação do conhecimento. Além disso, exige-se do 

acadêmico a reflexão sobre sua prática, tratando-se inegavelmente de uma construção 

dialógica unificada, entre o pensar e o fazer pedagógico. Para isso é necessário a 
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articulação e diálogo entre as áreas do conhecimento, bem como, a definição 

epistemológica e filosófica dos conteúdos disciplinares, fazendo-se imprescindível a 

retomada desses fundamentos. Dessa maneira podemos dizer que 

 

[...] somente uma atitude filosófica que liberte, que anule as barreiras ou amarras 
existentes entre as disciplinas, que transcenda as ciências [...] indo. E essência delas, 
melhor dizendo, ao lugar onde elas nascem, poderá conduzir à interdisciplinaridade. 
(FAZENDA, 2006, p. 42) 

 

Isso só é possível quando o indivíduo é capaz e perceber-se, enquanto sujeito 

histórico crítico social nesse processo, dessa forma agente atuante e transformador. 

Assim reveste-se de particular importância a reflexão constante da prática, assim como 

da própria formação. 

Sob essa ótica, ganha particular relevância que uma prática individual bem-

sucedida se contextualiza em determinada história de vida particular, porém só pode ser 

revelada quando investigada em suas origens de tempo e espaço (FAZENDA, 2002, p. 

59). 

Dessa forma, há que se levar em consideração a relação da educação e do 

mundo do trabalho capitalista, considerando a educação como prática social a formação 

do pedagogo e pedagoga não se desenvolve alheia, pelo contrário está dentro deste 

cenário histórico, sofrendo constantes mudanças. Considerando, que vivemos numa 

sociedade em que as relações, entre grupos sociais, são antagônicas, com diferentes 

interesses, onde há exploração de uns sobre os outros, exige-se das instituições de 

ensino um modelo de educação fundamentado numa perspectiva crítica metodológica, 

para que aconteça a transformação dessas relações Libâneo (2001). O trabalho 

educativo deve-se movimentar num processo emancipatório, de libertação intelectual 

metodológica, onde o acadêmico seja capaz de construir seu conhecimento de forma 

autônoma e ativa. Sobrepujando a relação linear onde o professor ensina e o aluno 

aprende, seja por tradição ou comodismo, limitando o conhecimento ao saber do 

professor. 

O mais preocupante, contudo, é constatar que a falta de articulação dos 

componentes curriculares básicos, na graduação de Pedagogia, ainda impede a 

superação dessa realidade tornando o ambiente acadêmico uma representação e 

reprodução das relações de poder e domínio ao qual a sociedade ainda está fadada, 

isso acaba refletindo principalmente na atuação do profissional docente, perpetuando tal 

dinâmica social. 

Não é exagero afirmar que esse quadro pode ser facilmente percebido nos 

bancos de faculdades e universidades, já que a perspectiva dos acadêmicos nos cursos 
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de formação de professores, não condiz com a especificidade da própria Pedagogia, 

essa ausência de significado impede o perceber-se dentro desse contexto. 

Contudo, é importante que a formação docente permita a troca de saberes, de 

pensamentos, que promova o diálogo, a interação, a ressignificação, o perceber-se 

agente construtor do seu próprio conhecimento, o perceber-se interdisciplinar. 

Assim, o refletir e consequentemente a problematização deve ser base para a 

solução dos problemas de formação docente, a análise dessas questões é 

indispensável na construção de ações que permitam a transformação dessa 

realidade. 

Conforme FAZENDA (2002, p. 96), "Buscar o conhecimento, uma das atitudes 

básicas a serem desenvolvidas em quem pretende empreender um projeto 

interdisciplinaridade que só pode ser entendido em seu efetivo exercício." 

Ora, em tese, as instituições de ensino encontram muitos desafios a serem 

superados, em relação a formação docente. Porém, não deve se tratar de uma atitude 

isolada, a construção desse novo panorama educacional requer intenção de todos os 

envolvidos. 

Podemos apontar que, 

 
Uma visão progressista de desenvolvimento profissional exclui uma concepção de 
formação baseada na racionalidade técnica [...]. Considera, assim, que as 
transformações das práticas docentes só se efetivam na medida em que o professor 
amplia sua consciência sobre a própria prática, a da sala de aula e a da escola como um 
todo, o que pressupõe conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. (LIBÂNEO E 
PIMENTA, 1999, p. 260) 
 

Parece óbvio que a necessidade de refletir a prática docente, transforma o 

professor em agente atuante modificando sua ação e sendo modificado por ela, numa 

perspectiva interdisciplinar onde o todo é contemplado em detrimento às partes 

fragmentadas do saber. 
 
Nesse sentido, estabelece-se a dinâmica do projeto interdisciplinar, num exercício 

de questionamento e produção de conhecimento, com base no diálogo necessário para 

reflexão, e na autocrítica, pois se faz necessário perceber-se único para só então 

perceber-se na coletividade. O método crítico torna-se fundamental para o 

desenvolvimento da prática epistemológica interdisciplinar, constituindo-se na 

investigação e pesquisa a partir de uma leitura dialética do processo de formação 

docente em Pedagogia. 
 
Essas questões são, contudo, obviamente tarefas rotineiras, fazendo da 

investigação e da busca ferramentas na construção de uma prática pedagógica 

interdisciplinar. Devendo ter como base o conhecimento científico, considerando a crítica 
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como pressuposto para superação do senso comum, buscando a emancipação do 

sujeito. 

 
 
 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O desenvolvimento da presente pesquisa nos permite considerar que a 

construção da interdisciplinaridade, desde a formação acadêmica na Pedagogia, só é 

possível através do estudo das teorias epistemológicas que garantirão a articulação do 

trabalho educativo, deste profissional, com bases científicas sólidas. Sendo a 

epistemologia “o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das 

diversas ciências” JAPIASSU (1979, p. 25), esta conduzirá a articulação do trabalho 

educativo de forma integrada, ou seja, interdisciplinarmente. 

Ao contrário disso, foi possível observar nesse estudo, que a trajetória da 

interdisciplinaridade na formação docente na Pedagogia se perde, já que a 

fundamentação teórico-científica aborda de maneira superficial as disciplinas que 

envolvem a epistemologia, pesquisa, método e metodologia, não sendo suficiente para a 

construção de um pensamento pedagógico epistemológico concreto, requisito 

fundamental para a reflexão do método interdisciplinar. Essa superficialidade também 

não permite a compreensão da complexidade desse método, reduzindo-o a apenas uma 

comunicação entre as disciplinas e não a integração delas e do próprio conhecimento, 

reproduzindo metodicamente a fragmentação dos saberes. 

É importante salientarmos que a interdisciplinaridade vai além de uma prática 

didática, reunir as disciplinas abordando o mesmo tema, ou contemplar todas as 

disciplinas numa mesma avaliação não faz dessa, uma prática interdisciplinar. Para 

afirmar que temos uma prática interdisciplinar é necessário a articulação dos conteúdos 

para que haja o diálogo entre as disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade deve ser 

refletida desde a organização curricular. Sendo método, a interdisciplinaridade é passível 

de objetividade, exigindo reflexão e uma relação próxima com a epistemologia, além de 

uma compreensão crítica sobre o conhecimento, a aprendizagem, os sujeitos, os fatores 

sócios históricos que envolvem todo o processo. 

Dessa forma, considera-se que a interdisciplinaridade ainda não faz parte da 

realidade na formação docente em Pedagogia, pois é visível a fragmentação do 

conhecimento, bem como a falta de uma consciência interdisciplinar pautada pela 

compreensão de que os modelos científicos estão em movimento, partindo de uma visão 

fragmentada para uma visão totalizante. Entendendo que a ciência e o conhecimento 

são processos coletivos e dinâmicos, para o trabalho, exigindo um olhar amplo e crítico, 
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busca-se através deste caminho, uma forma de superar a reprodução do modelo social. 

Quando se compreende a realidade em sua totalidade e, somos capazes de transformá-

la. 
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RESUMO 
O artigo refere-se ao Trabalho de Conclusão do Curso, Licenciatura em Pedagogia da 

Faculdade Anchieta de Ensino Superior. Este artigo objetiva relacionar a importância do 

desenvolvimento motor como facilitadora na aprendizagem, os benefícios da 

psicomotricidade como papel fundamental na educação infantil, auxiliando as crianças 

em seus aspectos físicos, afetivo, cognitivo, interação social e motor. A questão 

problematizada caracterizou-se em como relacionar as dificuldades de aprendizagem da 

criança com seu desenvolvimento psicomotor? Esta pesquisa é de caráter qualitativo e 

de natureza descritiva, em relação os procedimentos metodológicos, basearam-se na 

pesquisa bibliográfica que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, visando tornar-se a importância da intervenção da psicomotricidade no 

desenvolvimento infantil mais explicito. Os objetivos específicos pautaram-se em 

identificar a importância da mediação do professor através da psicomotricidade para a 

aquisição da aprendizagem na educação infantil, conscientizar a necessidade da 

psicomotricidade no desenvolvimento da criança na fase infantil. A pesquisa teve como 

contribuição teórica, na metodologia, alguns autores como; Almeida (2006), Le Boulch 

(1987), Oliveira (2017), entre outros, na compreensão e conhecimento da importância da 

psicomotricidade no desenvolvimento da criança e seus benefícios na aprendizagem. 

Através do estudo realizado conclui-se que o desenvolvimento psicomotor é uma grande 

auxiliadora para uma boa aprendizagem da criança, pois está relacionada com seu 

psicológico, motricidade e afetividade, portanto a importância das atividades bem 

elaboradas, explorando as potencialidades do aluno, propiciando experiências que 

favorecerão seu desenvolvimento motores, contribuindo na percepção como sujeito e em 

sua autonomia. 
 
 
Palavras-chave; Psicomotricidade. Educação Infantil. Aprendizagem.  
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O presente artigo aborda sobre a importância da psicomotricidade na educação 

infantil. A psicomotricidade está presente em todas as atividades que envolvem a 

motricidade das crianças, auxiliando e capacitando em sua construção de conhecimento 

corporal, estruturando em sua aprendizagem. 

De acordo com (OLIVEIRA, 2010), a psicomotricidade está direcionada á uma 

educação ligada ao movimento, dessa forma, atingindo outras habilidades mais 

elaboradas como as intelectuais. 
 

Compreende-se que a psicomotricidade é a base essencial no desenvolvimento 

da criança e percepção do próprio corpo, os benefícios psicomotores quando 

desenvolvidos adequadamente refletem-se no processo de aprendizagem, pois está 

ligada aos aspectos cognitivo, afetivo e motor. 
 

O papel do educador como mediador na ação pedagógica é fundamental no 

processo aprendizagem e no desenvolvimento psicomotor promovendo a interação da 

criança com o meio e fazendo com que a mesma adquira o conhecimento do mundo, 

tomando consciência que existe um mundo exterior. 
 

A psicomotricidade deixou de ser um figurante em relação ao desenvolvimento na 

aprendizagem e passa a ser o centro das atenções nas gestões educacionais, assim, 

direcionando a ação pedagógica numa perspectiva de atingir uma educação mais 

voltada à motricidade, afetividade e cognição da criança. 
 

Segundo (Fonseca, 2008) a criança adquire conhecimento do corpo e percepção 

do meio, através do movimento e ação, levando-a a consciencialização de suas 

conquistas interiores e exteriores. 
 

.A psicomotricidade vai estar presente em todas as atividades, não importa o 

tema utilizado pelo professor, pois é através das atividades motoras que a criança 

desenvolve sua percepção do mundo, a socialização com os outros, a construção do 

pensamento, criatividade, imaginação, através dessa vivencia real ela vai adquirindo 

conhecimentos intelectuais. 
 

Justifica-se o presente trabalho pelo fator determinante da importância da 

educação psicomotora inserida no universo escolar e no desenvolvimento da criança em 

todas as etapas de sua construção de conhecimento, tanto corporal, social e intelectual. 

Sabe-se da importância dessa construção na fase infantil, pois é justamente nesse 

momento que a criança está desenvolvendo seu saber, pensar, interação com os objetos 

e o meio. 
 

O interesse pelo tema surgiu mediante a disciplina aplicada e pelas aulas práticas 

desenvolvidas pela turma, a pesquisa tem caráter qualitativo e revisão bibliográficas de 

livros e artigos, com o objetivo de familiarizar-se com a temática. 
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2. O QUE É PSICOMOTRICIDADE 

 
 A psicomotricidade é a ciência que estuda o homem através de seus movimentos 

e ações, sua interação com o meio, objetos, seu modo de pensar, agir e se relacionar 
com os outros e consigo mesmo. Melhem define a psicomotricidade como: 

 

[...] área que estuda o ser humano, através do seu corpo em movimento nas suas 

relações com seu mundo interno e externo, bem como suas percepções e atuações com 

o outro, com os objetos e consigo mesmo. Esta relacionada ao processo de 

desenvolvimento e estruturação do sujeito onde o corpo é a origem das aquisições 

psicomotoras (2009, p. 67). 

 

A psicomotricidade é a base fundamental no desenvolvimento da criança, através 

dos movimentos que elas vão adquirindo noção de espaço, tempo, lateralidade, 

percepção do próprio corpo, tal relação é confirmada por Fonseca (2008, p. 39), quando 

afirma que: “por meio do movimento e da ação que a criança incorpora e conquista 

sensações e percepções”, e complementa Oliveira (2010, p. 47) ao relatar que “o 

desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação de seu corpo com os objetos 

de seu meio [...] com o mundo onde estabelece ligações afetivas e emocionais”, 

compreende-se que o desenvolvimento psicomotor está relacionado ao conjunto de 

aspectos, intelectual, emocional e motor. 
 

Através da psicomotricidade é possível observar e compreender a forma que a 

criança vai adquirindo percepção do próprio corpo, assimilando e conhecendo o mundo 

em sua volta, seu processo de desenvolvimento físico e afetivo. A psicomotricidade está 

associada á personalidade e afetividade, pois demostramos o que sentimos por meio do 

corpo, dessa forma, quando uma criança apresenta problemas motores, refletira em sua 

expressão. 
 

A educação psicomotora é vista como parte indispensável na fase infantil, ela 

capacita e auxilia a criança em sua assimilação da aprendizagem, atuando como 

facilitadora nesse processo, assim como desenvolvendo formas de estimular a 

atenção e processos mentais. Segundo Bueno: 

 

psicomotricidade [...] instaura-se como ferramenta e opção teórico-metodológico 
importantes para fazer valer a prática educativa e terapêutica, nas relações dos sujeitos 
com o meio, com os materiais e com o espaço em busca dessa autonomia (2014, p. 11). 

 

Através de atividades direcionadas utilizando matérias que despertam a 

imaginação, criatividade, interação com o outro contribui para uma aprendizagem mais 
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produtiva, integrando a criança com o mundo e gradualmente estabelecendo sua 

autonomia perante esse meio em que vive, reforçando a compreensão de seu corpo, 

como desenvolvendo outras habilidades. 
 

Algumas habilidades psicomotoras são importantes para o desenvolvimento da 

criança, habilidades essas que podem estar relacionadas ao cognitivo, coordenação e 

equilíbrio, quando a criança está bem estruturada nesse desenvolvimento, refletira em 

seu processo de aprendizagem, sabe-se que quando a criança é estimulada, explorada 

e bem trabalhada em atividades direcionadas ao psicomotor, contribuíra em sua 

atenção, memória e um intelecto mais ativo. 
 

A educação psicomotora deixa de ser uma coadjuvante para tornar-se uma parte 

importante no desenvolvimento da criança, através das atividades motoras que permitem 

a exploração ao ambiente externo auxiliando em seu desenvolvimento intelectual, essa 

liberdade de exploração beneficia em sua aprendizagem e conhecimento de seu próprio 

corpo, percepção de espaço e no esquema corporal. 

 
2.1 A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 

A psicomotricidade na educação infantil tem como objetivo auxiliar, capacitar, 

estruturar, estimular a criança, para que suas habilidades cognitivas sejam corporizadas, 

de acordo com (Le Boulch, 1987, p. 17), “o objetivo principal da educação psicomotora, é 

precisamente, ajudar a criança a chegar a uma imagem do corpo operatório”, nesta fase 

a criança já tem uma dominância maior com o meio, identificam os símbolos, imagens e 

palavras, o desafio é estimular a criança na fase infantil, sem perder sua ludicidade, 

propondo atividades que sejam adequadas e prazerosas. 

A partir das primeiras experiências psicomotoras a criança adquire seu modo 

pessoal de ser, agir, pensar, sentir, por isso, a importância da escola em seu 

desenvolvimento cognitivo e afetivo, preparando-a para interação social e intelectual 

conquistando sua autonomia. 
 

Segundo Le Boulch (1987, p. 52) a pré-escola é fundamental para o 

desenvolvimento da criança, “a escola maternal [...] desempenha um papel determinante 

na preparação da criança ao ingresso na escola primaria”. Nesta fase explora-se ao 

máximo a imaginação, criatividade e principalmente coordenação motora da criança, 

pois, por ainda não saber ler, escrever ou fazer cálculos, otimiza-se através de jogos e 

brincadeiras o processo de aprendizagem. 
 

Sabe-se que a educação infantil é uma etapa muito importante para o 

desenvolvimento da criança, pois, é nessa fase que sua educação será estruturada nos 

aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, compreende-se a importância dessa 

base inicial do processo educativo como estabelece a LDB 9.394/96 Art.: 29: 
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A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
(LDB, 2017, p. 22) 

 

Neste contexto, na pré-escola a criança vivencia um momento de socialização, 

novas descobertas, em termos gerais a educação básica envolve o desenvolvimento em 

todos os aspectos da criança, dessa forma, para que haja um resultado benéfico neste 

desenvolvimento o educador como mediador no processo de aprendizagem visa priorizar 

a importância da psicomotricidade, suas ações são determinantes na construção do 

conhecimento e a percepção do mundo, levando a criança a vivenciar novas 

experiências. 
 

A educação infantil deve priorizar todas as capacidades motoras da criança, 

deixando que a mesma experimente, arrisque, erre, acerte, através de atividades 

práticas, assim, a criança vai adquirindo uma percepção dos recursos corporais de que 

dispõe. 
 

Almeida ressalta a importância do ambiente educativo no desenvolvimento da 

criança, 

 
O ambiente educativo é aquele que vai proporcionar toda a exploração por parte da criança. É 
neste ambiente educativo em que a criança poderá expressar sem amarras, É neste ambiente 
educativo em que a criança poderá viver uma porção de faz-de-contas que lhes serão 

importantes fontes de percepções. É neste ambiente educativo em que uma criança poderá 
experimentar, testar, errar e concluir (2006, p. 25). 

 
 

A psicomotricidade na educação infantil trabalha como auxiliadora na maturação 

e na percepção da criança como sujeito, assim como, possibilitando-a a desenvolver a 

capacidade de situar-se no espaço, dominar seu tempo e conseguir dominância na 

coordenação de seus gestos e movimentos. 
 

Segundo Melhem, a educação psicomotora: 
 
uma atividade pedagógica preventiva que proporciona á criança desenvolver suas 
capacidades básicas, sensoriais, perceptivas e motoras levando a uma organização mais 
adequada para o desenvolvimento da aprendizagem (2009, p. 67). 

 

Através de ações pedagógicas bem elaboradas e direcionadas ao 

desenvolvimento psicomotor da criança, proporcionara uma aprendizagem eficácia e 

preparando-a para sua iniciação ao ensino primário, assim como, identificar possíveis 

dificuldades em relação ao seu desenvolvimento motor. 
 

O desenvolvimento motor tem grande influência na aprendizagem da criança, 

pois quando existe um desequilíbrio neste desenvolvimento a criança pode apresentar 

dificuldades na escrita, leitura e em cálculos, esses fatores de dificuldade podem estar 

relacionados a outras áreas como; emocional, social e familiar. Portanto, o 
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desenvolvimento psicomotor bem estruturado irá proporcionar a criança capacidades 

para um bom desempenho na aprendizagem. 
 

A educação física pode ser uma grande auxiliadora quando direcionada para o 

desenvolvimento psicomotor da criança, podendo contribuir com a organização motora e 

emocional, com uma aprendizagem criativa e ativa, através de estudos realizados, 

associa-se o mau desempenho da criança na aprendizagem com seu psicomotor mal 

constituído, apresentando problemas na ordenação de sílaba, na distinção de letras, 

noção espacial, temporal, etc. 

 
A educação psicomotora na idade escolar deve ser, antes de tudo, uma experiência ativa 
de confrontação com o meio. Dessa maneira, esse ensino segue uma perspectiva de uma 
verdadeira preparação para a vida que se deve inscrever no papel de escola, e os 
métodos pedagógicos renovados devem, por conseguinte, tender a ajudar a criança a 
desenvolver-se da melhor maneira possível, a tirar o melhor partido de todos os seus 
recursos, preparando para a vida social”. (LE BOUCH, 1984 apud, LIRA 2017, p. 5). 

 

O trabalho da educação psicomotor objetiva na integração ao meio, ao afetivo e 

psicológico, do desenvolvimento motor, compreendemos que a criança interage com o 

meio físico e social, proporcionando descobertas de seu próprio corpo e do mundo ao 

redor, pois entende-se, que a aprendizagem e o desenvolvimento estão inter-

relacionado. 
 

Compreende-se que o desenvolvimento psicomotor auxilia a criança para a vida, 

preparando-a para uma aprendizagem mais satisfatória, inserindo-a na vida social, 

abrangendo seus conhecimentos, na aquisição de habilidades, estruturando seu 

cognitivo e afetivo. 

 
 

2.2 O PAPEL DO EDUCADOR NA PSICOMOTRICIDADE 
 

O papel do educador na psicomotricidade será de grande importância na 

construção do saber da criança, pois através de sua mediação e atuando como 

facilitador neste desenvolvimento possibilitara um aprendizado mais estruturado. O 

trabalho do educador deve priorizar a criança e seus limites, valorizar suas experiências 

adquiridas com terceiros (pais, irmãos, avós), é fundamental que o educador conheça 

seus conceitos, como será seu planejamento e objetivos em relação ao desenvolvimento 

psicomotor de seus alunos. 
 

Entende-se a importância das atividades motoras para o desenvolvimento da 

criança, por este motivo o educador devera explorar as capacidades de seus alunos, 

aplicando atividades que poderá explorar todas as áreas, como a cognição, afetividade e 

a psicomotricidade, sempre respeitando a faixa etária de cada criança. 
 

Sabe-se que a criança aprende através do brincar, assim, ela experimenta, 

aprende, inventa, adquire autoconfiança e autonomia, ao manipular objetos a criança 
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estimula sua curiosidade, sua concentração e também a atenção, assim, potencializando 

sua aprendizagem e explorando sua coordenação geral, equilíbrio e condutas motores. 

Mediante este fator Almeida destaca; 

 

[...] trabalho do professor deve ser para reconhecer e perceber questões estruturais do corpo, 
mas, acima de tudo, ele deve desenvolver atividades onde a criança possa se reconhecer 
descobrir seus próprios saberes, suas próprias condições e, portanto, seus limites de 
exploração, uso e ações corporais (2006, p. 99). 

 
 

As atividades direcionadas são fundamentais na educação infantil, pois neste 

momento que a criança está descobrindo o mundo e conscientizando-se como sujeito, 

adquirindo autonomia, brincadeiras onde ela possa criar, explorar, se relacionar tanto 

com o outro e objetos são essências para seu desenvolvimento e aprendizagem. 
 

Portanto, a mediação do educador no desenvolvimento da criança é de extrema 

importância, pois é na fase infantil que elas estão construindo o seu saber, evoluindo sua 

maturação e estruturação corporal, através de sua vivencia com a realidade vai 

conscientizando-se como sujeito. O papel do educador nesse processo será de 

observador, por meio de atividades aplicadas diariamente, poderá perceber quais as 

dificuldades encontradas no desenvolvimento da criança. 
 

Neste contexto, a atividade com objetivos psicomotores auxiliara na 

aprendizagem, na aquisição de habilidades, estimulando a socialização, criatividade, 

assim visando à formação de sua personalidade. 
 

Compreende-se a importância da ação pedagógica em relação ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, professores bem preparados com 

conhecimento em seus conceitos, proporcionara uma educação mais qualificada e 

direcionada, assim poderá identificar as dificuldades apresentadas pelos alunos. É 

fundamental que o educador compreende a importância do desenvolvimento infantil, 

entender os benefícios que a psicomotricidade propicia em sua formação, dessa forma, 

os métodos pedagógicos devem ajudar a criança a desenvolver da melhor maneira 

possível, explorando todos seus recursos e habilidades motoras preparando-o para vida 

social. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com o que foi observado durante a pesquisa, a educação psicomotora 

tem uma grande influência para um bom desenvolvimento e percepção da criança do 

próprio corpo. Percebe-se a importância da prática psicomotora nesse processo do 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor na fase infantil. 
 

A contribuição do professor nessa mediação de descobertas é fundamental, a 

partir do momento que ele passa a ser um facilitador do desenvolvimento da criança, 
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dando oportunidade de aprender, respeitar seu tempo de descobertas, proporcionando 

atividades variadas, estimulando sua criatividade, habilidades, oferecendo experiências 

concretas e vivencia com seu próprio corpo, dessa forma, contribuindo para uma 

construção em seu desenvolvimento global. 

A criança aprende brincando, assim vai tendo percepção do mundo exterior, 

desenvolvendo sua inteligência e sua afetividade, aprendendo a se localizar no espaço, 

conscientizando-se como sujeito e socializando com o outro, momento esse que o papel 

do professor é essencial, observando se a criança apresenta algum tipo de dificuldade 

na aprendizagem. 
 

Através do estudo realizado conclui-se que o desenvolvimento psicomotor é uma 

grande auxiliadora para uma boa aprendizagem da criança, pois esta relacionada com 

seu psicológico, motricidade e afetividade, portanto a importância das atividades bem 

elaboradas, explorando as potencialidades do aluno, propiciando experiências que 

favorecerão seu desenvolvimento motores. 
 

Ressaltando que o professor deve sempre ter em mente que o aluno é parte 

central de seu trabalho, assim, visando a melhor forma de elaborar suas atividades, 

buscando sempre conhecer seus alunos, suas limitações, para que possa ter um 

resultado mais positivo e que a aprendizagem seja mais duradora. 
 

O ideal seria que todos os educadores utilizassem a psicomotricidade como 

suporte em suas atividades, assim as crianças teriam mais liberdade de explorar o meio 

e ter uma dominância maior com seu próprio corpo, fato esse indispensável para um 

desenvolvimento das funções mentais e sociais. 
 

Em relação à aprendizagem, a psicomotricidade esta relacionada com processo 

de desenvolvimento, possibilitando uma evolução harmônica, um funcionamento 

psicomotor entre a criança e o meio, contribuindo para que se expressem melhor e ter 

uma comunicação verbal mais desenvolvida, facilitando suas habilidades criativas, 

interação social e afetiva. 
 

Portanto, na educação infantil, é necessário conhecer psicológico da criança para 

compreender seu comportamento, educar uma criança ensina-la evitando conflitos em 

seu comportamento, exige do educador além de amor e dedicação, o conhecimento das 

características infantis em cada fase do desenvolvimento, seus interesses, necessidades 

e motivações, dai a importância de trabalhar a psicomotricidade na educação infantil. 
 

Por esse motivo tem que haver projetos direcionados, para suprir essas 

dificuldades encontradas na aprendizagem e motoras, havendo um trabalho conjunto 

entre professores da educação infantil, pedagogos e professores de educação física, na 

construção de um planejamento bem estruturado, buscando trabalhar o desenvolvimento 

psicomotor da criança na construção de seu aprendizado. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade discutir e estudar sobre a importância da 
afetividade no processo de ensino-aprendizagem da criança em idade de 4 a 9 anos, 
frequentando a pré-escola e séries iniciais da educação infantil e refere-se ao Trabalho 
de Conclusão do Curso, Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino 
Superior. Os estudos discorrem sobre a relevância do tema no que diz respeito ao 
desenvolvimento total da criança no processo de aprendizagem, como se dá a relação 
professor-aluno nas séries iniciais e como a afetividade pode ser determinante para o 
sucesso ou mesmo o fracasso. O objetivo geral que pautou o referido artigo foi: avaliar a 
importância da afetividade no processo de aprendizagem das crianças da pré-escola e 
séries iniciais. Como objetivos específicos buscaram-se: compreender o conceito de 
afetividade nas séries iniciais, identificar a importância da afetividade no processo de 
aprendizagem no que diz respeito ao desenvolvimento total da criança e analisar como 
se dá a relação afetiva professor aluno nas séries iniciais e seus impactos na 
aprendizagem. E com a criança iniciando cada vez mais cedo a sua vida escolar esse 
assunto torna-se cada vez mais vigente, para isso o educador precisa ter a afetividade 
como um dos instrumentos para auxiliar na educação desta criança. A questão 
problema que norteou o estudo foi: qual a importância do afeto no processo de 
aprendizagem nas séries iniciais? Para tais resultados, realizou-se uma pesquisa 
qualitativa baseada em pesquisas bibliográficas sobre o tema, com o objetivo de buscar 
mais informações e base teórica para o estudo sobre afetividade, como obras de alguns 
autores renomados que falam sobre essa temática como Piaget, Wallon e Vygotsky. A 
partir dos estudos feitos compreende-se com clareza que a criança em idade escolar 
citadas no texto tem seu alicerce na afetividade. 
 
Palavras-chave: Afetividade. Criança. Relação professor-aluno. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
Iniciando o estudo faz-se necessário apresentar alguns dos conceitos de 

afetividade e como ela pode interferir no desenvolvimento total da criança em iniciação 

da vida escolar. 

A afetividade está diretamente ligada às emoções e sentimentos. Trata- se de 
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um comportamento emocional do ser humano, é ela que permite a criação de vínculos 

além de ser primordial para o desenvolvimento e, dependendo dos estímulos recebidos, 

o indivíduo pode ser afetado negativa ou positivamente. Ainda nesse sentido Wallon 

defende que o processo de evolução do sujeito depende tanto da capacidade biológica 

quanto do ambiente que o afeta de alguma forma. 

 
A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento dependente da ação de dois 

fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois fatores existem uma relação recíproca 

que impede qualquer tipo de determinação no desenvolvimento humano, tanto que a 

constituição biológica da criança ao nascer não será a lei única do seu futuro destino. 

Os seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da 

sua existência onde a escolha individual não está ausente. (AMORIM, 2012, p. 2) 

 
Por estar presente desde sempre em todos os campos da vida do ser humano a 

afetividade torna-se essencial no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

cognitivo da criança. Neste sentido a afetividade vai muito além dos sentimentos e 

emoções, está ligada diretamente com as interações sociais e vínculos que ela possui. 

Ainda nesse conceito para Ferreira: 

 
A afetividade significa o conjunto de fenômenos psíquicos manifestados sob forma de 
emoções ou sentimento ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza. 
Na literatura encontra-se, eventualmente, a utilização dos termos afeto, emoção e 
sentimento, aparentemente como sinônimos. Já a afetividade é utilizada com uma 
significação mais ampla, referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de 
expressão mais complexas e essencialmente humanas. Engloba sentimentos (origem 
psicológicas) e emoções (origem biológica). (FERREIRA,1999, p.62) 

 
 

Faz-se necessário ainda compreender que afetividade e cognição não devem 

ser separadas, como afirma Vygotsky citado por Arantes: 

 
Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para sempre a 
possibilidade de explicaras causas do pensamento, porque uma análise determinista 
pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e interesses, os impulsos e 
tendências que regem o movimento do pensamento em um outro sentido. De igual modo, 
quem separa o pensamento do afeto, nega de antemão a possibilidade de estudar a 
influência inversa do pensamento no plano afetivo, volitivo da vida psíquica, porque uma 
análise determinista desta última inclui tanto atribuir ao pensamento um poder magico 
capaz de fazer depender o comportamento humano única e exclusivamente de um 
sistema interno do individuo, como transformar o pensamento em um apêndice inútil do 
comportamento, em uma sombra sua desnecessária e impotente. (ARANTES, 20013 
P.13). 

 
 

As relações criadas através do vínculo afetivo desde a primeira infância são 

determinantes para a formação do indivíduo, no processo de aprendizagem e na 

aquisição do conhecimento. O apego saudável, a confiança, são requisitos básicos que 

devem ser construídos e/ou adquiridos através dessas relações, que devem ser 
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procedentes de muito afeto e atenção. 

Assim sendo, dá-se a principal problemática da pesquisa em questão, que tem a 

pretensão de estudar e compreender mais especificamente o conceito de afetividade na 

educação infantil, identificando a importância da mesma no processo de aprendizagem 

dos alunos, além de analisar a importância da boa relação afetiva entre professor e 

aluno e como isso impacta na aprendizagem e no desenvolvimento total da criança. E a 

falta de afeto ainda pode desencadear uma serie de outros fatores como, por exemplo, 

os conflitos emocionais que podem levar até ao fracasso escolar. 

Para PIAGET, 

 

É indiscutível que o afeto tem um papel essencial no funcionamento da inteligência. Sem 
o afeto não haveria nem interesses, nem necessidades, nem motivação; em 
consequência, as interrogações ou problemas não poderiam ser formulados e não 
haveria inteligência. O afeto é uma condição necessária para a constituição da 
inteligência. (PIAGET, 1962, p.129). 

 
A afetividade desempenha um papel fundamental na constituição e 

funcionamento da inteligência, determinando os interesses e necessidades individuais. 

O que se observa é que a questão da afetividade no âmbito escolar ou mesmo a falta 

dela não é um problema exclusivo das escolas públicas, acontece também nas 

particulares e muitos alunos sofrem com a falta de afetividade dos professores ou em 

alguns casos em que a falta de afeto pode ser próprio da criança e do meio familiar em 

que vive. 

Seguindo essa linha de pensamento, a escola não deve ser vista apenas como 

um lugar onde se transmite o conhecimento, ela deve ser uma extensão da casa, onde 

além da aprendizagem haja também o afeto. É onde a criança geralmente passa maior 

parte do seu tempo e o fato de que para ir à escola precisa afastar-se de sua família, 

por exemplo, pode se tornar uma dificuldade muito grande para ela, daí a necessidade 

ser afetivamente acolhida pelo professor que passa então a ser figura de apego desta 

criança no ambiente escolar. 

Assim pretende-se com este trabalho compreender mais especificamente como 

se dá a afetividade na vida da criança desde bem cedo, bem como analisar o processo de 

aprendizagem na educação infantil, fazendo um paralelo da relação professor-aluno e 

para isso se faz necessário uma pesquisa mais profunda sobre as questões 

emocionais. 

 

 
2. DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

 
Apesar de o ser humano ser um animal racional, isso não o faz um ser 
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independente, desde que nasce precisa de algum mediador para atender as suas 

necessidades básicas primárias, como por exemplo, na sua alimentação, para o 

desenvolvimento motor, entre outras. E desde sempre já se utiliza das emoções para 

que tenha essas necessidades atendidas, ou mesmo para se comunicar ou expressar 

seus desejos, o que pode determinar a sua própria sobrevivência, como por exemplo, o 

choro dos bebês. 

Pode se dizer, portanto que ainda no período gestacional a criança já esta 

exposta a todas as questões que envolvem a mãe e o seu meio, mesmo que de forma 

indireta, já estabelece vínculos através dos sentimentos, sons e outras formas de 

interação da mãe com o ambiente que a cerca. 

Depois do nascimento a criança passa por algumas fases e a primeira delas é a 

do desenvolvimento emocional. É nesta fase que a criança apreende os saberes 

emocionais advindos das experiências e que levará consigo para o resto da vida. O 

desenvolvimento emocional nada mais que um meio natural pelo qual a criança se utiliza 

para demonstrar suas emoções, temperamentos, comportamentos, sendo que algum 

destes a criança já traz consigo desde que nasce. 

É importante compreender cada fase do desenvolvimento da criança e como ela 

passa por cada uma delas para que se tenha uma prévia do estágio em que se 

encontra e assim poder trabalhar com ela todo o processo de aprendizagem que se faz 

necessário. 

Sabe-se então que o meio em que a criança está inserida pode ser decisivo no 

seu desenvolvimento emocional. Se o ambiente familiar, que é onde ela tem seus 

primeiros vínculos e estímulos for saudável ela certamente será uma criança feliz e 

equilibrada, o que irá refletir em todas as suas possíveis interações e relações, até 

mesmo com a aprendizagem. 

A família enquanto primeira e principal base para o desenvolvimento da criança 

deve trabalhar o emocional desta desde sempre, com uma boa relação familiar. A 

organização da rotina, os estímulos e os vínculos são de extrema importância para o 

desenvolvimento emocional e a aquisição de habilidades da criança. Conforme vai 

crescendo, o seu desenvolvimento emocional vai se modificando e essas mudanças 

quando bem sucedidas e fundadas na afetividade faz com que a criança vá ganhando 

confiança e segurança. Uma criança emocionalmente segura certamente será um 

adulto bem resolvido. 

 

 
2.1 DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL 
 

O desenvolvimento total da criança deve ser trabalhado também nas escolas 
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como uma extensão daquilo que ela já traz do âmbito familiar como prevê as Leis de 

Diretrizes para a educação no seu artigo 29: “A educação infantil, primeira etapa da 

educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. 

O desenvolvimento intelectual da criança se dá conforme as interações e 

estímulos que recebe. Almeida (1999, p. 50) diz que a afetividade, assim como a 

inteligência, não aparece pronta nem permanece imutável. Ambas evoluem ao longo do 

desenvolvimento: são construídas e se modificam de um período a outro, pois, à 

medida que o indivíduo se desenvolve, as necessidades afetivas se tornam cognitivas. 

As mudanças mais significativas que ocorrem na vida de uma criança pequena 

certamente incluem a sua ida para a escola, é uma fase de grandes transformações, 

inclusive no seu desenvolvimento cognitivo. Deixa de lado seu egocentrismo de lado e 

começa a se inteirar mais com o meio que a cerca, especialmente com outras pessoas, 

sendo correto dizer que a educação infantil é, portanto a maior interação social que a 

criança passa. 

Como posiciona Lisboa, dizendo que: 
 

[...] as creches e escolas são de grande importância para desenvolvimento cognitivo e 
emocional das crianças [...]. Nesses locais, elas têm de aprender a brincar com as 
outras, respeitar limites, controlar a agressividade, relacionar-se com o adulto e 
aprender sobre si mesma e seus amigos, tarefa estas de natureza emocional [...] 
fundamental para as crianças menores de seis anos é que elas se sintam importantes 
livres e queridas. (1998 p. 63) 

 

Acredita-se que a partir dos três anos de idade é que a criança começa a 

formação da sua personalidade, isso graças às interações com o meio e a aquisição de 

novas habilidades. 

Para DIAS, (2010) “a criança constitui sua inteligência através de sua interação 

com o mundo, com esquemas mentais que possibilitam apreender a realidade”. (p. 

110). 

Piaget divide o desenvolvimento intelectual da criança em quatro estágios, o 

sensório-motor, o pré-operacional, operacional-concreto e operacional-formal. Dentro 

dessa perspectiva, entende-se que no segundo estágio do desenvolvimento cognitivo, 

que é um dos que estão dentro da perspectiva apresentada neste artigo, vai 

aproximadamente dos dois aos seis anos de idade, as crianças tornam-se mais 

sofisticadas no uso do pensamento simbólico, apesar disto ainda não são capazes de 

pensar logicamente, o que só acontece no estádio das operações concretas. 
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Piaget no período pré-operatório identificou vários progressos cognitivos, a função 

simbólica, a compreensão das identidades, a compreensão da causa e efeito, a capacidade 

para classificar, a compreensão do número, a empatia e a teoria da mente. Por função 

simbólica entende-se que nesta fase a criança já capaz de usar os símbolos ou 

representações mentais. Embora ainda esteja numa fase egocêntrica, é capaz de 

experimentar a linguagem através dos objetos ainda que simbolicamente. 

Para Piaget (1975), “a vida afetiva, como a vida intelectual é uma adaptação contínua 

e as duas adaptações são, não somente paralelas, mas interdependentes, pois os 

sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações, das quais a inteligência constitui 

as estruturas.” (p. 271) Seguindo a mesma linha de pensamento, FARIA (1993) ao citar 

Piaget diz que “afeto e a cognição resultam de uma adaptação contínua e interdependente, 

em que os sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações ou das estruturas 

inteligentes”. “Enquanto os esquemas afetivos levam à construção do caráter os esquemas 

cognitivos conduzem à formação da inteligência”. (PIAGET apud FARIA, 1993, p. 8). 

 

2.2 AFETIVIDADE NA ESCOLA 
 
 

Geralmente a criança cria certa resistência ao iniciar sua vida escolar, o que é 

explicável. Uma vez que para ir á escola ela precisa se afastar de sua família e isso pode lhe 

trazer grandes angustias. Daí a importância de a afetividade ser vista como base para o 

desenvolvimento dessa criança, deve ser um verdadeiro alicerce para as series iniciais da 

educação infantil. 

Segundo o dicionário Aurélio (1994), “afetividade é uma palavra feminina e está 

definida como: “Conjuntos de fenômenos sobre a forma de emoções, sentimentos e paixões, 

acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de 

agrado ou desagrado de alegria ou tristeza.” 

Espera-se então que a afetividade seja trabalhada com a criança desde bem cedo, no 

âmbito familiar, assim alguns estudiosos afirmam que ainda no ventre esta já é capaz de 

perceber, identificar e reagir ás formas de carinho e afeto em que lhe são dirigidas. E assim, o 

primeiro contato da criança com a aprendizagem acontece em casa, com a mãe, desde que 

nasce (o vínculo materno) e vai se modificando conforme ela se relaciona com outras pessoas 

do meio. 

Como previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a educação no ensino 

fundamental: 

 
A necessidade de os alunos serem capazes de compreender a cidadania como uma 
participação social e política, adotando atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 
injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Posicionar-se de maneira 
crítica, responsável e construtiva, tendo o diálogo como mediador. Necessidade de conhecer 
e valorizar a pluralidade sociocultural, posicionando-se contra qualquer discriminação. 
Desenvolver o sentimento de confiança sobre as capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 
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estética, de inter-relação pessoal e de inserção social para o exercício da cidadania. E 
questionar a realidade através da formulação e resolução de problemas (BRASIL, 1997, p. 
107- 108). 

 

É importante lembrar que o problema da falta de afeto não está apenas nos 

professores, pois esta pode ser uma questão que a criança já traz consigo advindo da sua 

criação ou meio em que está inserida, aí cabe ao professor mediar estas questões, 

logicamente que não exercendo o papel que cabe aos pais, mas sim trabalhando de forma 

mais afetuosa e permitindo a criação de laços de confiança e evitando possíveis conflitos 

emocionais. 

Pensando num espaço escolar afetivo, COSTA e ALMEIDA, são firmes ao pontuar 

que: 

 
Esse novo ambiente fora do vínculo familiar no qual a criança será inserida possibilita 
interações diversas entre parceiros, ao mesmo tempo em que proporciona situações e 
experiências propícias para a construção do indivíduo como pessoa. O ambiente pedagógico 
tem de ser, entre outros, um lugar de fascinação e inventividade. Motivar a criança para que o 
processo de aprendizagem e de socialização aconteça da forma mais prazerosa possível. 
(2017, p. 3) 

 
Porém, a qualidade da relação professor-aluno no processo de ensino deve ter um 

sentido afetivo que permita com que as experiências de aprendizagem sejam positivas, uma 

vez que a afetividade tem a capacidade de modificar as relações de amizades e 

relacionamentos advindos dessas experiências, o que permite que a construção do 

pensamento e a aquisição de novos conhecimentos. 

 

2.3 RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO NAS SERIES INICIAIS 

 

De fato a criança precisa estar emocionalmente estável para que possa se envolver de 

verdade no processo de aprendizagem. Os vínculos afetivos entre o professor e o aluno podem 

ser determinantes nesse processo. Cabendo então ao professor enquanto mediador e figura 

de confiança da criança, estar emocionalmente saudável, criar situações para que essa 

criança possa fazer suas escolhas e vivenciar a busca pelo conhecimento do mundo à sua 

volta através da aprendizagem. 

Para Tassoni, (2000, p. 14). “mesmo mantendo-se o contato corporal como forma de 

carinho, falar da capacidade do aluno, elogiar o seu trabalho, reconhecer seu esforço, 

constituem-se formas cognitivas de vinculação afetiva”. E para isso é preciso que se tenha a 

compreensão do que é afetividade e como ela pode ser vivenciada. Nesse sentido a 

afetividade precisa ser vista como base fundamental e essencial para o desenvolvimento 

global da criança e isso vai muito além de apenas trabalhar nelas as emoções. 

Seguindo essa sequência, portanto, a afetividade também deve ter início em casa, 

para depois partir para o meio sociais, e juntos, família e escola trabalhar o processo de 

aprendizagem dessa criança para que ela se torne um ser humano responsável. Para isso a 
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escola deve deixar de lado o modo tradicional de ensino e investir mais em projetos 

curriculares educacionais que possam instigar de forma afetuosa o aprendizado das 

crianças. 

De acordo com Galvão, citado por Almeida (2017): 
 

A relação professor-aluno tem como principal fator a emoção, muitas vezes o educador usa o 
autoritarismo despertando no aluno o sentimento de oposição. A autora questiona o método 
tradicional da escola e a prática pedagógica utilizada. Questiona também que a sala de aula 
deveria ser um lugar acolhedor e agradável propiciando a aprendizagem. Nesta linha de 
pensamento, o papel da escola é contribuir para que a criança se desenvolva no aspecto 
cognitivo, mas também no afetivo e psicomotor, considerando o aspecto afetivo com um dos 
elementos essenciais à formação do ser humano. (ALMEIDA, 2017, p. 12) 

 

 
Os sentimentos do professor em relação aos educandos, como a simpatia, o 

carinho, a atenção, o respeito, podem ser determinantes para uma relação de confiança 

entre ambos. É comprovado que a criança detém melhor o conhecimento quando este é 

passado de forma afetuosa, pois assim marca a memória dela. E na educação infantil, por 

exemplo, essa relação pode se dá no simples ato de brincar, nos jogos educativos, no 

“brincar juntos”, as rodas de conversa (permitir que o aluno fale sobre suas vivências), a 

ludicidade tem grande poder na hora de educar, tornando essencial na formação das 

estruturas. 

No aspecto afetivo, surgem os sentimentos interindividuais, sendo que um dos mais 

relevantes é o respeito que a criança constrói pelos indivíduos que julga superiores a ela. Por 

exemplo, em relação aos pais e professores. É um misto de amor e temor. Seus sentimentos 

morais refletem esta relação com os adultos significativos - a moral da obediência -, em que o 

critério de bem e mal é a vontade dos adultos. (BOCK. FURTADO; TEIXEIRA, 1999, p. 103) 

Sendo o educador a peça chave no processo de educar, enquanto personalidade, 

comportamento e atitude, influenciam diretamente na formação e desenvolvimento dos 

alunos, por isso cabe a ele trabalhar positivamente o processo de ensino numa estreita 

relação afetiva com estes educandos afim de que a aprendizagem seja significativa. 

 
O professor que atua na Educação Infantil deve ter uma preocupação sobre como lidar com 
essa faixa etária no cotidiano escolar, pois se trata de alunos iniciantes no convívio escolar, e 
nesse nível de ensino é propício o surgimento de situações diferentes e inesperadas em 
relação às demais fases escolares. (AMORIM, 2012, p. 7) 

 
Nesse sentido, o professor é tido como centro dessas relações e precisa ter uma 

atenção voltada à realidade de cada aluno, fazendo com que este se sinta motivado e 

disposto a fazer parte da troca entre ensinar e aprender. Para isso acontecer, é necessário 

que haja também uma relação família-escola, já que estas são cruciais no desenvolvimento 

da criança. Assim pode se dizer a afetividade está relacionada a todas as vivências dos 

sujeitos, e a prática educativa determinará a motivação de professores e alunos. 

As questões da afetividade dentro da sala de aula, as relações de ensino ou 

interação professor-aluno precisam ser uma experiência de mediação prazerosa. A 
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aprendizagem, enquanto processo dinâmico se dá através da ação da criança sobre o objeto, 

por isso a mediação se faz tão importante de forma afetiva, o que permite que todo o 

processo de aprendizagem seja aplicado dentro das condições de ensino com o devido 

respeito aos aspectos diversos e culturais em que se insere. Pensando nisso o professor 

deve adotar uma postura afetivamente adequada na busca por resultados positivos no 

processo de aprendizagem dos alunos e assim evitar o insucesso do ensino e até mesmo o 

fracasso escolar. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Buscou-se com esse trabalho compreender melhor a importância da afetividade na 

vida da criança especialmente em idade escolar nas séries iniciais do ensino fundamental e na 

relação professor-aluno, além de entender como se dá o desenvolvimento emocional e 

cognitivo através da afetividade. 

A partir das pesquisas bibliográficas realizadas pode-se entender que a afetividade 

precisa ser tida como um alicerce para a aprendizagem e aquisição de conhecimentos da 

criança, evidenciando ainda que a afetividade é uma peça fundamental para o 

desenvolvimento total do ser humano em qualquer fase e cabe ao educador se utilizar desta 

para criar vínculos com os alunos e assim permitir um processo de aprendizagem mais eficaz. 

Pode-se afirmar, portanto que educar é um ato de amor e quando se faz com afeto os 

resultados são muito mais significativos para ambas as partes. 

Acredita-se que os aspectos afetivos e cognitivos formam um par inseparável. No 

interior da vida escolar, principalmente na Educação Infantil como mencionado neste trabalho, 

os alunos precisam vivenciar momentos que potencialmente geram crescimento, que vão ter 

implicações afetivamente marcantes em seu desempenho pedagógico. É preciso colocar em 

prática ideias mais humanas sobre a importância das emoções e afeto, uma vez a afetividade 

influi e facilita na aprendizagem, num processo de trocas de experiências, questionamentos 

que dão significância ao aprendizado. 

Conclui-se então que o professor enquanto mediador das relações de aprendizagem 

dos alunos deve ter um caráter afetuoso de forma a contagiar e instigar os mesmos ao 

aprendizado, num processo de troca, aprender e ensinar, como defende Wallon (1971), em 

sua teoria, o caráter contagioso das emoções. “A emoção necessita suscitar reações similares 

ou recíprocas em outrem e, [...] possui sobre o outro um grande poder de contágio” (p. 91). 

Dessa forma, pode-se notar que a afetividade constitui um fator de grande importância 

no processo do desenvolvimento humano, e, por conseguinte na determinação da natureza 

das relações que se estabelecem entre pessoas. Para que essas relações sejam construtivas e 

positivas, a presença da afetividade é indispensável, pois ela irá nortear o processo de 

interação e de convivência entre elas no processo de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 

O trabalho pedagógico no ambiente hospitalar visa proporcionar a garantia da continuidade do 

processo de aprendizagem para crianças hospitalizadas, fazendo com que as crianças ao 

retornarem à escola não venham sentirem-se inferiores em relação aos seus colegas e que 

não percam o vínculo com a escola e seu cotidiano; o trabalho pedagógico em um ambiente 

hospitalar é de extrema importância, transformar um ambiente nosocômico em um ambiente 

onde a criança possa dar continuidade ao processo de ensino aprendizagem. O artigo refere-

se ao Trabalho de Conclusão do Curso, Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Anchieta de 

Ensino Superior. A questão problema que norteou a pesquisa foi: Quais as dificuldades 

encontradas no processo de ensino aprendizagem no ambiente Hospitalar? Como objetivo 

geral buscou-se: Avaliar o trabalho pedagógico e sua contribuição para o aluno hospitalizado. 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: compreender o trabalho pedagógico realizado no 

ambiente hospitalar, identificar as dificuldades pedagógicas encontradas no ambiente 

hospitalar, relacionar os benefícios do atendimento pedagógico para o paciente-aluno. O 

procedimento metodológico utilizado para a pesquisa foi o referencial bibliográfico produzido 

nessa área, fundamentando-se em autores como: Ceccim (1999), Fonseca (2002), Libâneo 

(2000), Matos e Mugiatti (2011), Oliveira e Oliveira (2013) e Santos (2009), que defendem a 

Pedagogia e sua contribuição no ambiente hospitalar. Em síntese, Trabalho pedagógico e sua 

contribuição no ambiente hospitalar tem o intuito de proporcionar uma melhor compreensão 

sobre o papel do pedagogo e sua ajuda no processo ensino-aprendizagem no ambiente 

hospitalar, pois, trata-se de um formato recente da pedagogia na qual pouco se sabe, mas que 

tem como resultados desenvolvidos muitos trabalhos pedagógicos com os pacientes-alunos 

preparando-os para dar continuidade aos estudos e ao retornarem ao ambiente escolar não 

sintam dificuldades e acompanhem suas respectivas turmas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Este artigo tem como objetivo apresentar a pedagogia hospitalar, área esta que vem 

expandindo e tornando-se cada vez mais conhecida, essa nova área do vasto campo que é a 

pedagogia nos mostra como o Pedagogo Hospitalar carece se humanizar, amplificando a visão 

de que o contato com o paciente-aluno é importante tanto para o desenvolvimento pedagógico, 

quanto para a melhora da doença, são apresentados também alguns pontos que ainda 

necessitam ser reformulados para que haja melhores resultados a partir desta prática. 
 
As práticas pedagógicas no ambiente hospitalar nos proporcionam conhecer a rotina da 

criança hospitalizada que precisa dar continuidade a sua vida escolar, garantindo seu 

desenvolvimento cognitivo, tendo em vista que a criança hospitalizada não pode ficar sem o 

aprendizado enquanto estiver internado, muito menos sem expectativa de retornar ao ambiente 

escolar. 
 
Diante dessa realidade tomamos consciência que há várias formas de ensinar, pois a 

área hospitalar transforma estes conhecimentos mais interessantes para as crianças e 

adolescentes em um momento em que os pacientes/alunos se encontram sensíveis e 

debilitados. Neste contexto, o professor torna-se o mediador destes momentos, transformando-

os em uma conjuntura satisfatória e significativa. 

 

2.  PEDAGOGIA HOSPITALAR 
 

 
 

A pedagogia Hospitalar no Brasil chegou ao ano de 1950 no Rio de Janeiro onde 

iniciaram as primeiras práticas pedagógicas brasileiras em pedagogia hospitalar. O primeiro 

hospital a receber tal atendimento foi um hospital público infantil, o Hospital Municipal Jesus, 

em 14 de agosto de 1950, que teve como primeira professora Lecy Rittmeyer, como explicitam 

Santos e Souza (2009) em outra passagem. Pode-se reconhecer essa data como um marco 

para a história da Pedagogia Hospitalar no Brasil. 
 

A pedagogia hospitalar é um dos campos onde se pode desenvolver o processo 

pedagógico fora das instituições educacionais, uma área de atuação ainda pouco conhecida, 

mas, de muita importância e que vem crescendo e se destacando pelos resultados positivos 

alcançados pelos alunos que se encontram impossibilitados de frequentarem a rotina escolar. 
 
A constituição brasileira nos afirma: 

 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2006, p. 123). 

 
 

 
No Brasil, a legislação reconheceu através do estatuto da Criança e do Adolescente 

Hospitalizado, através da Resolução nº. 41 de outubro de 1995, no item 9: o direito de 

desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 
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acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. (BRASIL, 1995, p. 

319-320) 
 
A partir disso se estabelece a necessidade do direito a educação ao paciente-aluno, 

crianças e adolescentes que tem o seu processo de aprendizagem interrompido por uma 

doença e necessitam de internação por um longo período; a internação gera mudanças na 

rotina diária do indivíduo e, a ausência da frequência escolar desse paciente causa até mesmo 

problemas psicológicos que muitas vezes dificulta o tratamento e a recuperação da mesma. 

 
 

2.1  PEDAGOGO HOSPITALAR 
 
 

O termo Pedagogia Hospitalar de acordo com as autoras Matos e Mugiatti (2001, p.85) 

surge a partir da verificação a necessidade de existir uma técnica pedagógica voltada para 

hospitais, confirmando assim a existência um conhecimento direcionado a criança/adolescente 

dentro do contexto hospitalar incorporado no processo de ensino-aprendizagem, 

estabelecendo assim um conjunto de conhecimentos de apoio que acabou chegando ao termo 

e objeto de estudo Pedagogia Hospitalar. 
 

O atendimento a esses paciente-alunos é realizado por um profissional capacitado em 

desenvolver, aplicar conceitos educacionais, e estimular as crianças nessa nova circunstância 

com novos hábitos, competências e habilidades, em uma esfera com recursos que seja 

apropriado para desenvolver este trabalho onde à criança interaja e construa novos conceitos. 
 

Para o pedagogo torna-se um grande desafio, lidar com essas crianças que se 

encontram fora do ambiente escolar exige bastante conhecimento e capacitação contínua, pois 

apesar de exigir o seu conhecimento pedagógico, torna-se necessário ter um olhar 

diferenciado para lidar com a situação clínica de cada paciente-aluno respeitando suas 

limitações e dificuldades. Além disso, o pedagogo cria uma ponte entre o quarto de hospital e o 

mundo lá fora trazendo não somente conhecimento como esperança. 
 

Muitas vezes a relação entre o paciente-aluno e o pedagogo acaba tornando-se um elo 

tão forte de segurança que se compara ao de uma amizade, pois, o momento pedagógico é o 

momento onde a criança direciona seus pensamentos para as atividades, conversas, onde 

expressa seus sentimentos e o aprendizado acaba por tirar o foco da doença, das agulhas, 

remédios, enfermeiros e dos médicos. 

 

O professor deve estar no hospital para operar com os processos afetivos de construção da 
aprendizagem cognitiva e permitir aquisições escolares às crianças. O contato com o professor e 
com uma "escola no hospital" funciona, de modo importante, como uma oportunidade de ligação 
com os padrões da vida cotidiana do comum das crianças, como ligação com a vida em casa e 
na escola. (CECCIM, 1999, p. 43) 

 
 
 

A classe hospitalar é o espaço onde o pedagogo trabalha com as crianças internadas. 

Nesse ambiente o profissional acompanha pedagogicamente a criança enferma que não pode 

frequentar a escola regular, proporcionando momentos em que ela possa interagir com outros 
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pacientes ou pessoas de sua idade. Torna-se necessário a criação de oportunidades de jogos 

e entretenimento para ajudar a criança e a família a aceitarem o novo ritmo de vida e 

possibilitar a continuidade dos estudos. 
 

O papel do pedagogo no ambiente hospitalar é mais que um auxílio pedagógico para não 

perderem os conteúdos da escola, bem como é alguém para dividir esse momento delicado de 

hospitalização, além de ser um meio de refúgio quando a situação se agrava para aliviarem o 

estresse e descansar a mente. 

 
Outra consideração relevante a fazer é que o hospital não é um ambiente de aprendizagem 
sistematizada como na escola. Esse ambiente está diretamente ligado a questões da saúde, 
portanto, não se deve buscar transformar esse ambiente em uma escola, mas sim em um 
ambiente humanizado (FONSECA, 2002, p. 81-90). 

 

O olhar do pedagogo nesse trabalho necessita de sensibilidade, compreensão, força de 

vontade, criatividade, persistência e muita paciência para que se possam atingir os objetivos. 

Este profissional elabora projetos que integrem a aprendizagem, de maneira específica para 

crianças hospitalizadas adaptando-as a padrões que fogem da educação formal, resgatando e 

integrando-as ao contexto educacional empatia com o paciente-aluno, se colocar no lugar 

daquela criança e da sua família e uma necessidade para que esse trabalho ocorra com bons 

resultados. 

 
2.2 BRINQUEDOTECA HOSPITALAR 
 
 

De acordo com Oliveira e Oliveira (2013), a brinquedoteca é um dos espaços utilizados 

nos hospitais para proporcionar experiências positivas, assegurar o direito de brincar da 

criança, além de garantir a ludicidade a fim de suprir as necessidades que vão além da 

doença, desenvolvendo ações que auxiliam a criança a superar possíveis traumas vividos 

decorrentes da situação em que se encontra. 
 

Historicamente, as primeiras brinquedotecas hospitalares surgem na Finlândia 

aproximadamente no ano de 1909, quando se pensava em organizar um espaço de recreação 

para as crianças hospitalizadas. Mas isso só foi possível em 1950, quando o brincar no hospital 

se organizou. É importante ressaltar que muitos hospitais ainda não reconhecem o efeito do 

brincar no processo da hospitalização. Certamente, existem aqueles que estão dando o 

primeiro passo, outros já estão estruturados. Reconhecendo a importância do brincar das 

crianças em situações de risco, a Lei Federal nº 11.104, de 21 de março de 2005, traz a 

obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde que ofereçam 

atendimento pediátrico em regime de internação. 

Desde então a brinquedoteca deixou de ser um local exclusivamente para escolas ou 

para as crianças se divertirem, dentro da brinquedoteca pode-se também explorar um mundo 

mágico esse então contribuindo para o estado emocional, intelectual e cognitivo da criança 

hospitalizada. 
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A realização de atividades lúdicas dentro da brinquedoteca hospitalar possibilita o 

atendimento à criança em uma visão mais ampliada de uma forma complexa, mesmo tendo 

que enfrentar as consequências da sua enfermidade, suas medicações e a rotina dentro do 

hospital. Deste modo, a brinquedoteca além de tornar o espaço hospitalar mais acolhedor 

também é considerada um espaço ideal para as crianças darem vazão aos seus sentimentos. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Conclui-se que o trabalho pedagógico no ambiente hospitalar é de extrema importância 

que como em uma escola encontram-se algumas dificuldades, porém, se bem trabalhado 

obtém-se ótimos resultados. 
 

O trabalho do pedagogo no hospital existe no Brasil desde a década de 1950, apesar 

disso, as pessoas que utilizam o serviço de saúde possuem pouco conhecimento sobre a 

maneira de atuação desse profissional nessa área. Por outro lado, a sociedade brasileira vem 

tomando conhecimento dos direitos das crianças hospitalizadas. Dessa forma, elas passam a 

ser reconhecidas como seres integrais que necessitam continuar seu desenvolvimento 

cognitivo, social e afetivo. 
 

Para o pedagogo atuar de maneira eficiente nesse espaço, o atendimento pedagógico 

deve ter seus olhos voltados para o todo, objetivando a humanização e o indivíduo como 

centro dos trabalhos a serem desenvolvidos. O educador precisa acima de tudo entender o 

momento de fragilidade de cada indivíduo, ter consciência que está lidando com vidas de 

alunos e familiares emocionalmente abalados, lidando até mesmo com algumas fatalidades, 

como o óbito. 
 

A Pedagogia Hospitalar abrange um campo de trabalho muito complexo, mas 

gratificante, pois permite que o Pedagogo auxilie não apenas no processo de ensino 

aprendizagem, mas também no emocional do hospitalizado que na maioria das vezes 

encontra-se mais sensível e debilitado naquele momento importante lembrar que é um direito 

de toda criança e adolescente que precisa ficar afastado do espaço escolar esse atendimento 

pedagógico hospitalar e que esse processo é amparado legalmente para garantir a 

escolarização dos indivíduos adoentados. 
 

A escolarização hospitalar exige um trabalho cauteloso, com amor, carinho, ética e 

profissionalismo das pessoas que decidem atuar como pedagogo hospitalar, pois as crianças e 

adolescentes estão inseguros, amedrontados e mais sensíveis pelas circunstâncias em que se 

encontram o que sugere ao Pedagogo uma posição diferenciada para atingir o objetivo de 

proporcionar a esses a escolarização hospitalar de maneira progressiva e significativa. 
 

As bases legais que orientam a Pedagogia Hospitalar também merecem destaque, pois 

a partir delas temos a garantia e o reconhecimento da Pedagogia Hospitalar e das classes 

hospitalares como um ambiente reconhecido por órgãos educacionais o que remete a nós uma 

garantia desse processo que é direito assegurado por lei das crianças e adolescentes que 

precisam desse atendimento. 
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A partir dessa pesquisa bibliográfica percebe-se que a pedagogia hospitalar está 

ganhando seu espaço e que está conseguindo alcançar o objetivo final que é o aluno voltar ao 

seu ambiente escolar com a autoestima elevada e com conhecimentos novos adquiridos, o que 

foi possível por intermédio do trabalho desenvolvido pelo pedagogo hospitalar onde no período 

que esteve hospitalizado permaneceu estudando. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo trazer algumas considerações sobre o uso de materiais 
diversificados, como alterativa ao uso de materiais tradicionais na educação infantil. O artigo 
refere-se ao Trabalho de Conclusão do Curso, Licenciatura em Pedagogia da Faculdade 
Anchieta de Ensino Superior do Paraná. Como questão problema deste artigo foi abordado o 
desinteresse pela disciplina de Arte, tendo como principal fator a falta de inovação no uso de 
materiais nas atividades em sala de aula. Como objetivo geral procurou-se destacar o uso de 
diversificados como recursos inovadores na disciplina de Artes. Os objetivos específicos da 
pesquisa foram mostrar a importância do uso de materiais diversificados no desenvolvimento 
da criatividade, e mostrar a sua relação com a Arte nas suas linguagens, que são as artes 
visuais, teatro, dança e música. O procedimento metodológico utilizado para a pesquisa foi o 
referencial bibliográfico produzido nessa área, a partir de autores como: Gadotti (2006), 
Arnheim (1980/1990), Barbosa (2008), Dicionário Aurélio (2018), Torrance (1987), Mödinger, 
Santos, Valle, Loponte (2012), Campos, Teixeira & Goelzer (s/d), Brasil (1998), Stant (1988). 
Como resultado da pesquisa conclui-se que as inovações do uso de materiais diversificados, 
requerem atenção do professor, pois se trata de importantes instrumentos de expressões 
artísticas, que possibilitam à criança compreender o que a disciplina de Arte pode proporcionar 
para sua vida. Ela pode se imaginar além do uso de materiais tradicionais, que é possível irem 
à busca de novos conhecimentos, que todo material, por mais diferente que seja, pode ser 
transformado em arte e isso vai além do que os olhos veem. 
 
 
Palavras-chave: Criança, Materiais diversificados, Criatividade.  
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

 

Durante anos a disciplina de Arte se resumia a tarefas pouco criativas e relevantes, o 

ensino de arte aparece no Brasil após a influência da Missão Artística Francesa, trazida em 

1816 por Dom João VI e foi criada a primeira Academia Imperial de Belas-Artes. Após 

proclamação da República passou a ser chamada de Escola Nacional de Belas-Artes. A 

principal função dessa escola era as chamadas cópias dos modelos europeus. 
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No Brasil, em específico no estado de Minas Gerais, o Barroco estava em alta, mas o 

Neoclassicismo, trazido pelos franceses passou a ser o que havia de mais moderno. Com isso 

a arte era uma prática de “luxo” só tinha esse privilégio quem era da elite. 

A partir desse período a arte passou a ter ênfase no desenho com a prática de cópias e 

um ensino autoritário, onde o professor era o dono da verdade ao invés de um mediador de 

conhecimento. O ensinar a arte era colocar frutas e/ou objetos sobre a mesa e pedir para as 

crianças desenharem. 
 
Sua mesa tinha um destaque, localizava-se no meio e em uma altura superior à dos 

alunos. O objetivo do professor era que seus alunos tivessem uma boa coordenação motora, 

que aprendessem técnicas, precisão, ordem e adquirissem hábitos de limpeza. Seus desenhos 

eram geométricos e serviriam para as ciências e produção industrial. 
 
O ensino de música teve pouca ênfase, até entrar no currículo em meados de 1950. As 

aulas eram decorar hinos pátrios, cantos orfeônicos. Foi nessa mesma época que surgiu 

algumas novas disciplinas, como artes domésticas, trabalhos manuais e artes industriais. 

Nessas aulas os meninos eram separados das meninas, pois as meninas faziam bordado, 

tricô, aulas de etiquetas etc. E os meninos faziam artes com madeira, serra, martelo etc. 

Em 1930, com influência ampliada nos anos de 1950 e 1960, um movimento chamado 

de Escola Nova, já presente na Europa e Estados Unidos desde o final do século XX, surgiu no 

Brasil (GADOTTI, 2006). Esse movimento trouxe a influência da pedagogia direcionada a livre 

expressão, dando ênfase para a criação dos alunos, neste período aparece à valorização da 

criatividade. Porém com essa mudança o ensino de artes passou a ser um tema livre, onde o 

aluno fazia como bem entendesse. A arte poderia ser inserida em outras disciplinas passando 

a ser confundida como terapia ou descanso de determinadas aulas, momentos para fazer a 

decoração da escola nas datas comemorativas, desenhos retirados do computador, atividades 

da páscoa, dias dos pais entre outros passatempos. 

Rudolf Arnheim (1980/1990) psicólogo behaviorista dizia que a criatividade, o processo 

criativo, começa pela seletividade. Ele era contra essa tarefa de colocar objetos sobre a mesa 

e fazer representações do que estava vendo. Na prática o aluno deveria escolher o objeto e 

representar o que ele sentia não o que se via. Por isso é preciso dar liberdade de escolha e 

expressão. A atitude de impor o que deve ser feito limita o aluno, impor é muito diferente de 

direcionar. O ideal é selecionar o assunto e dar ao aluno o livre arbítrio de criar o que deseja. 

No entanto o professor deve exercer seu papel de ensinar os alunos, mas de uma maneira que 

os mesmos possam enxergar o mundo da arte com novos olhares. 
 
Pensando em formas de atrair o interesse dos educandos para a disciplina de Arte é 

possível compreender quais os seus reais interesses. O ato de pensar se tornou a principal 

ferramenta de desenvolver habilidades e a imaginação, em espaços apropriados para a Arte: 

arte visual dança, música e teatro. Desta forma o aluno começa a se aproximar de um novo 

conceito de Arte, do seu papel e o que ela pode proporcionar em sua vida. 
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Ao despertar interesse para a Arte, o educando passa a conhecer novas possibilidades, 

que ela proporciona, por meio do uso de materiais diversificados. Os assuntos podem ser 

tratados de várias formas, pois se trata de uma questão abstrata onde o professor pode 

transcender totalmente das regras ou métodos de ensino. 
 

[...] a tarefa do professor é oferecer a comida que alimenta o aprendiz é também organizar 

pistas, trilhas instigantes para descobertas de conhecimentos, pelos alunos e visitantes, 

alimentando-se também (BARBOSA, 2008, p. 50). 
 

Como tal, a essência é que ele entenda, enquanto profissional, a importância do seu 

posicionamento e compromisso face ao seu papel, buscando em parceria com as instituições 

de ensino possíveis soluções para a melhoria da qualidade da educação. 

Este artigo refere-se à importância que representa o uso de materiais diversos e inovadores 

para a estimulação da criatividade na educação infantil, destacando que esses recursos 

propiciam a integração e interatividade entre os alunos, favorece a autonomia, aumentando, 

portanto, as possibilidades de aprendizado. 

 
 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA ESTIMULAÇÃO CRIATIVA E O USO DE RECURSOS 

INOVADORES 

 

Criatividade é uma palavra amplamente utilizada e com muitos significados. Tem um 

conceito complexo, mas é inquestionável sua importância no mundo atual, sobretudo no âmbito 

educacional, no qual a criatividade deve ser desenvolvida. É muito importante ressaltar que a 

contemporaneidade requer professores criativos que consequentemente formem alunos 

criativos. 
 
Segundo o dicionário Aurélio (2018) criatividade significa: Capacidade de criar, de 

inventar; qualidade de quem tem ideias originais, de quem é criativo. 

Torrance (1987), apud OLIVEIRA & ALENCAR (2008) afirma que é possível se ensinar 

a pensar criativamente, utilizando se vários meios, sendo que os de maior sucesso envolvem a 

função cognitiva e emocional, possibilitam adequada estrutura e motivação e dão 

oportunidades para envolvimento, prática e interação entre professores e alunos. 
 
O professor estimulador da criatividade em sala de aula permite ao aluno pensar, 

desenvolver ideias e pontos de vista, fazer escolhas; valoriza o que for criativo; não enfatiza o 

erro, mas mostra como ver o outro lado da situação, mostra novos caminhos e dá 

oportunidades para que o aluno desenvolva seu potencial criativo; cultiva o senso de humor em 

sala de aula; demonstra entusiasmo pela atividade e disciplina que ministra. 

A sala de aula pode converter-se em um clima criativo, desde que o professor adote 

determinadas atitudes, como encorajar o trabalho criativo, promover a elaboração de produtos 

originais e estimular nos alunos o pensamento investigativo, buscando a solução de problemas 

reais. 
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O contato com a Arte por meio do desenho, da pintura dos jogos, e tudo que vem a ser 

lúdico faz com que a criança selecione os aspectos de sua experiência, ao trabalhar questões 

culturais e quando estimulada a criança desenvolve de forma progressiva e completa de 

pensar e agir. O principal diferencial para essa transformação seria saber como inserir um 

instrumento ou uma técnica que despertasse o interesse dos alunos. Tais técnicas como o uso 

de materiais inusitados como argila, tinta, giz, colagens, areia e tudo que vem a ser diferente 

do tradicional, sem receio de se sujar, pois, sabe-se que a criança aprende com o contato, com 

a expressão. 

 

Sabe-se que, muitas vezes, as aulas de dança, de teatro e de música são criticadas por serem 
barulhentas. Mas fazer barulho, ouvir o som, é parte do trabalho destas artes! É importante que 
a escola entenda isso. [...] A sujeira em uma sala de artes visuais também faz parte desta 
atividade, assim como a aprendizagem sobre o uso adequado e organizado dos materiais. 
Organizar toda a bagunça assim quando a aula acabar também faz parte da aula. (MÖDINGER, 
SANTOS, VALLE, LOPONTE, 2012). 

 

 

Como citam os autores acima a importância da organização do espaço trabalhado é 

fundamental, com isso junto à organização ensina-se ética, comprometimento e colaboração 

ao próximo. 
 
Assim sendo, a professora abre um vasto caminho onde os materiais empregados 

fazem pensar e solucionar problemas, ter paciência, habilidades e interesses de criação, 

interação da criança/adulto e criança/criança, trabalhos em grupos, conceitos são aprendidos, 

palavras são esclarecidas, conceitos espaciais, conhecimento e descobrimento das ilustrações 

e autoconhecimento. 
 
Os materiais diversificados aliados à utilização da arte, por meio de suas linguagens 

(artes visuais, dança, música e teatro), constituem-se num referencial importante para a 

elaboração de aulas criativas. 

 

A arte tem dupla capacidade expressiva e sugestiva, pois, ela exprime o inteligível no sensível, 

sendo capaz de encarnar uma ideia ou um sentimento, na matéria, seja esta a tinta, argila, o 

mármore, as palavras, dança ou música. (CAMPOS, TEIXEIRA, GOELZER, s/d). 

 

Tal é a importância da arte na educação, que nos Referenciais Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil consta a seguinte sugestão: 

 

[...]eixos de trabalho orientados para a construção das diferentes linguagens pelas crianças e 

para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: movimento, música, artes 

visuais, linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática. A arte é uma maneira que 

possibilita o ser humano de expressar suas emoções, sua historicidade, manifestações culturais 

de diversos padrões estéticos. (BRASIL, 1998 p.9). 
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2.1 MATERIAIS DIVERSIFICADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 

2.1.1 Argila 
 

 

A argila é um material de extrema relevância, da à criança a oportunidade de 

explorar as possibilidades de criação, sua modelagem, altura largura e relevo. Com o 

acesso a esse recurso a criança passa a se divertir e explorar sem receio de se sujar. 

No processo de construção da argila, oferece-se a criança a argila em pó e orienta-

se a mistura gradativa com água. Com isso ela vai conhecendo diferentes texturas: líquida, 

homogênea e sólida ao mesmo tempo em que vai apreciando a descoberta. Além disso, ela 

descobre o prazer de produzir objetos, ao mesmo tempo desenvolve sua coordenação 

motora. 
 
Observando a criança utilizando o material percebe-se o momento em que a mesma 

o aperta entre os dedos, esboça um sentimento de satisfação e sentimento de puro prazer, 

ao ver a mudança de forma. 

 

2.1.2 Tinta 
 

 

Usar tintas variadas geralmente estimulam as crianças a experimentar e criar 

diferentes figuras. Entretanto, o uso de tinta requer alguns cuidados, considerando a faixa 

etária da criança. De 0 a 2 anos de idade é possível utilizar recursos diferentes na 

elaboração desse material, evitando-se tintas artificiais, pois nesta fase da construção do 

conhecimento, levar objetos à boca é uma forma de aprender. 
 
Além das tintas produzidas industrialmente, é possível produzi-las no ambiente 

escolar. Por exemplo, legumes e frutas coloridas, corante alimentício misturado com iogurte 

natural, sementes de urucum, papel crepom entre outros, produzem diversas cores que 

podem ser utilizadas nas atividades artísticas, sem o risco de intoxicações. 
 
O manuseio da tinta com suas diversas cores estimula o desenvolvimento visual da 

criança, o uso da imaginação, criatividade, coordenação motora e satisfação. 

 
2.1.3 Giz de cera 
 

 
O giz de cera é um material de fácil acesso para as crianças, possui diversas cores 

e é bastante utilizado nas atividades em sala de aula. 

Uma forma inovar esse material é acrescentar água com um dia de antecedência do 

uso em sala, o que produzirá uma cor mais viva próxima ao neon. Outra alternativa é o uso 

do açúcar. STANT (1988) indica o uso de água açucarada durante quinze minutos para que 

o giz adquira um aspecto brilhante. 
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A utilização do giz de cera, devido a suas formas, (quadrado, redondo, grosso e fino) 

e a suas diversas cores, colabora com o desenvolvimento visual da criança, bem como sua 

coordenação motora e sua criatividade. 

 

2.1.4 Colagens 
 

 

Qualquer tipo de combinação em colagens sempre resulta num produto interessante 

para o processo de criação. 

Como base podem ser utilizados papeis variados, caixas de papelão, madeira MDF, 

entre outros. Vários materiais podem ser utilizados na elaboração da colagem, como por 

exemplo, botões, tecidos, gravuras de revistas, rendas e fitas, barbante e fios de lã, e 

alguns cereais como arroz e macarrão. 

Todos esses itens requerem coordenação entre as mãos e os olhos, e também um 

controle muscular para serem manipulados, portanto, são de grande valia para o processo 

de aprendizagem e criatividade, tornando-se uma experiência muito gratificante para a 

criança. 

 

2.1.5 Areia 
 
 
O contanto precoce da criança com a areia é importante para a familiarização com a 

mesma, prevenindo medos e frustações ao longo do seu crescimento. 
 
A areia deve estar na textura adequada para facilitar o manuseio e as modelações. 

Para isso deve ser molhada e rastelada frequentemente. 

Ela estimula o uso da imaginação da criança ao produzir figuras tridimensionais 

como castelos, preparar pratos de alimentos, cavar para fazer piscinas e túneis. Também 

colabora com a imunidade da criança devido ao contato com o meio exterior. 

Inovações como essas ou quaisquer outras, requerem que o professor esteja atento 

à diversificação de materiais comuns que poderiam ser vistos como corriqueiros ou 

simplesmente materiais para brincar, pois se trata de importantes instrumentos de 

expressões artríticas. Assim como estes materiais despertam a criatividade na criança, eles 

podem ser estimuladores da criatividade para o professor, constituindo se num processo 

mútuo, aluno/aluno, aluno/professor e professor/aluno. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Como ponto de partida deste artigo foi abordado o desinteresse pela disciplina de 

Arte tendo como principal fator a falta de inovação. Repetição de conteúdos e materiais 

tradicionais acaba sendo o motivo desse desinteresse. Nesta perspectiva, surgiu a ideia da 
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importância do uso de materiais diversificados, como alternativa ao uso de materiais 

tradicionais para o processo criativo na educação infantil. 
 
à importante salientar a interface entre as linguagens da Arte, que são as artes 

visuais, o teatro, a dança e a música, e o uso dos materiais diversificados nas atividades 

com as crianças. A produção de objetos com o uso dos materiais diversificados pertence ao 

universo das artes visuais, por exemplo, podem-se obter desenhos tanto representando 

ideias concretas como abstratas. Os mesmos materiais podem ser utilizados em peças de 

teatro e dramatizações, como confecção de cenários, figurinos e composição de 

personagens. Da mesma forma que a dança e a música aproximam as pessoas, a 

utilização dos materiais proporciona a interação entre as crianças, além de serem utilizados 

os objetos produzidos por elas em atividades de dança e música. 

Com isso a criança pode compreender o que a disciplina de Arte pode proporcionar 

para sua vida. Ela pode se imaginar além do uso de materiais tradicionais, que é possível ir 

a busca de novos conhecimentos, que todo material, por mais diferente que seja, pode ser 

transformado em arte e isso vai além do que os olhos veem. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da educação financeira no 

contexto escolar e sua contribuição para o desenvolvimento da autonomia do educando. 

Considerando que a realidade brasileira possui um grande percentual de adultos 

endividados e que e a educação financeira pode não somente mudar este cenário, mas 

também auxiliar no processo de construção de pessoas mais conscientes que poderão 

exercer sua autonomia de maneira mais sábia. Buscou-se apresentar uma contextualização 

das propostas de aprimoramento da economia brasileira e da educação financeira, bem 

como dos programas e diretrizes que o Brasil dispõe neste sentido. O artigo refere-se ao 

Trabalho de Conclusão do Curso, Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Anchieta de 

Ensino Superior do Paraná. Como objetivo geral buscou-se: Avaliar os efeitos que uma 

educação financeira pode trazer para a formação do cidadão. Os objetivos específicos da 

pesquisa foram: Identificar formas de como as finanças podem ser abordadas com as 

crianças, no intuito de direcioná-las ao uso inteligente do dinheiro no presente e no futuro. 

Identificar estratégias utilizadas para trabalhar a educação financeira no ensino fundamental 

I. Analisar os impactos causados no comportamento dos estudantes a partir da prática de 

educação financeira. O procedimento metodológico utilizado para a pesquisa foi o 

referencial bibliográfico produzido nessa área, fundamentando-se em autores como: 

Abrahão (2005), Fernandes (2017), Sohsten (2017), Sousa (2018), que defendem a 

educação financeira como contribuinte no processo de formação do cidadão. Em síntese, a 

pesquisa contemplou os benefícios da aplicação desta temática, como na administração 

das relações interpessoais, de possíveis ganhos monetários e demais aspectos da infância. 

 

Palavras-chave: Educação Financeira, Ensino Fundamental I, Autonomia.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Educação Financeira nos últimos anos tem sido tema de muitos debates, e apesar 

de ciente sobre relevância de práticas adequadas nesta área, o brasileiro revela não agir de 

acordo quanto ao uso do dinheiro, seja por desconhecimento, indisciplina ou dificuldades 

em tomar atitudes necessárias. 
 
Tendo em vista que mais da metade da população brasileira encontra-se endividada, 

questiona-se: o trabalho com a gestão financeira para no Ensino Fundamental I contribui 

para a formação de cidadãos mais sábios no manuseio do dinheiro? Sem dúvidas, trabalhar 

este tema na atual situação econômica do país é urgente, portanto ensinar desde cedo a 

criança neste contexto pode surtir grandes efeitos. 
 
Muitas crenças, por exemplo, de que o dinheiro é coisa ruim, engessam o ser 

humano, de modo que ele nem desfruta, nem aprende a manuseá-lo e muito menos ensina 

a como usá-lo. 
 
Sendo assim, uma educação financeira na segunda fase da Educação Básica pode 

contribuir para a formação de crianças mais conscientes em casa e futuros adultos mais 

equilibrados financeiramente fato que as famílias de hoje encontram-se em melhores 

condições ao estabelecer uma comparação com as famílias de 30 anos atrás. As crianças 

da atualidade são filhas de pais que na infância não tiveram regalias, ou vivenciaram uma 

realidade de pobreza e até mesmo de miséria. 
 
Hoje, estes pais trabalham para proporcionar melhores condições de vida a suas 

famílias, e nesse intuito muitas vezes acabam perdendo o controle de suas finanças. 

Portanto, uma atenção a este assunto é fundamental para que se produza equilíbrio na vida 

do ser humano, no que diz respeito às finanças. 

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO DA 

ECONOMIA BRASILEIRA E DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 
O Brasil, desde 1990 vem cooperando com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) fundada em 1960. Atualmente, composta de 35 

países, com o objetivo de desenvolvimento econômico permanente entre os países 

membros. 

O quadro de países-membros é composto por: Irlanda, Estônia, Áustria, Bélgica, 

Islândia, Polônia, Dinamarca, Alemanha, França, Finlândia, Luxemburgo, República 

Tcheca, Países Baixos, Noruega, Reino Unido, Portugal, Suécia, Suíça, Eslováquia, 

Eslovênia, Espanha, Hungria, Itália, Letônia, Turquia, Grécia, Israel, Austrália, Nova 

Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Estados Unidos, México e Chile. 
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As tomadas de decisões são voltadas aos objetivos da organização, dentre estes: a 

promoção do desenvolvimento econômico, promoção de novos postos de emprego, 

melhoria da qualidade de vida, contribuição para a otimização do comércio mundial, acesso 

a educação para todos, redução da desigualdade social e disponibilização de sistemas de 

saúde eficazes. 
 
Neste intuito, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, 

trabalha com as tomadas de decisões em conjunto nos concelhos internos. Quem financia 

a Organização são os próprios países membros, de acordo com seu potencial econômico. 
 
Em 2017 o Brasil formalizou seu pedido de adesão à Organização, que trará ao país 

maiores olhares investidores ao redor do mundo. Para entrar no acordo é necessário 

implantar uma série de medidas econômicas, que por sua vez têm sido atendidas 

gradativamente. O Brasil tem grande interesse nisso, pois perdeu sua “marca” de bom 

pagador em virtude da deterioração das contas públicas do governo. 

Há muitos avanços a serem desenvolvidos no Brasil, sendo fundamental o 

investimento iniciar na educação. Jorge Abrahão em um comparativo com países da OCDE 

revela a divergência por exemplo no investimento em educação: 

 

 

Para chegar próximo dos países da OCDE que mais destinam recursos 
públicos à educação – tais como México (24,3%), Corea (17,7%), EUA 
(17,1%) –, o Brasil deveria aplicar mais de 5% de seu gasto público em 
educação. Quando se compara o índice do Brasil com o de alguns 
países da América Latina, observa-se que o Brasil se situa abaixo de 
Peru (23,5%), Argentina (13,5%), Chile (18,7%), superando apenas o 
Paraguai (9,7%). (ABRAHÃO, 2005, p. 853) 

 
 

Conforme exposto acima, é necessário que o Brasil invista mais em educação com 

intuito de se enquadrar aos países da OCDE, associado aos demais avanços nos aspectos 

referentes ao desenvolvimento do país como um todo. 

Retomando a temática da educação financeira, esta se mostra como um avanço no 

contexto educacional, pois contribui agregando conhecimento e desenvolvendo a 

autonomia do estudante para sua vida cotidiana. 
 
Em dezembro de 2010 foi sancionado o Decreto nº7.397, no qual o Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, institui a Estratégia Nacional de Educação Financeira – 

ENEF com finalidade de promover a educação financeira e previdenciária para o 

fortalecimento da cidadania, eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada 

de decisões conscientes por parte dos consumidores. 
 
Trata-se de uma mobilização multissetorial que busca atingir estudantes, 

professores, gestores da educação, organizações não-governamentais e demais 

interessados, integrando entidades públicas e privadas no intuito de promoção e 

propagação deste saber, que por sua vez é uma importante referência para quem busca 
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orientação ou convergência com as diretrizes governamentais no desenvolvimento de 

projetos de Educação Financeira. 
 
Os programas transversais da Estratégia Nacional de Educação Financeira que têm 

norteado a proposta são: Programa Educação Financeira nas Escolas, Programa Educação 

Financeira de Adultos e Semana Nacional de Educação Financeira, este acontece todo ano 

no período de 14 a 20 de maio. Tais ações buscam a conjugação de diversos temas como 

proteção, planejamento financeiro, poupança, investimento, crédito e defesa do consumidor. 
 
Cada vez mais a Estratégia Nacional ganha abrangência e precisa ser colocada em 

prática em todo território nacional. Neste sentido, desde 2013 existem programas focados 

no ensino público que são desenvolvidos pela Associação de Educação Financeira do 

Brasil (AEF-Brasil) que é uma organização social composta por órgãos públicos e privados 

com o objetivo de disseminar uma cultura de planejamento financeiro e previdenciário, 

formando professores e alunos. 

 
 

2.1 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS ESCOLAS 

 

A Secretária de Educação, Juventude e Esportes do Tocantins, Wanessa Zavarese 

Sechim relata que no ano de 2010, 17 escolas iniciaram os projetos de educação financeira 

em parceria com a AEF. Hoje todas as escolas públicas de Tocantins possuem este 

sistema implantado, gerando bons resultados. 

A Secretária Wanessa revela que a proposta de educação financeira não deve ser 

estudada como uma disciplina, mas como um conceito abordado de forma interdisciplinar. 

 
 

[...] de uma forma muito mais prazerosa a gente consegue trabalhar com projetos 
interdisciplinares, e os alunos conseguem compreender temas e conteúdos que às vezes são 
lições nas salas de aula de rotina que eles não conseguem compreender, e por meio da 
educação financeira é possível não só compreender o conteúdo na escola, mas também o 
nosso aluno é agente de informação de transformação. (SECHIM, 2017, 4’9’’) 

 
 

Conforme o exposto, os conceitos da educação financeira podem ser abordados em 

atividades não somente na aula de matemática mas também por meio de projetos que 

envolvam outros conteúdos, assim como situações do dia-a-dia onde o que se aprende 

pode ser apricado no cotidiano. 
 
A educação financeira se configura como um dos instrumentos que as ciências 

exatas possuem para tornar aplicável na vida cotidiana os conhecimentos concebidos na 

escola. Claudia Forte - Superintendente da Associação de Educação Financeira no Brasil – 

relata sobre um projeto da TV Escola em parceria com a AEF, que apresenta vídeos em 

formato de séries com uma linguagem característica dos jovens de hoje, que trata de 

questões financeiras, como: consumo consciente, poupança, investimento, planejamento, 

entre outras. Com uma personagem “Fer” (a blogueira) que de forma lúdica, atraente e 
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simples aborda tais assuntos. Claudia revela que “ [...] as experiências mundiais mais bem-

sucedidas na temática de educação financeira [...] mostram que quão mais o tema é 

interdisciplinar, é transdisciplinar e multidisciplinar, mais efetividade ele traz no seu 

resultado” (FORTE, 2017, 12’25’’) 
 
Sendo assim, a escola que implanta esse sistema, prepara seus discentes para 

melhor desenvolverem projetos e ações interdisciplinares que abordem o tema de finanças 

como uma preparação dos estudantes, e o processo de ensino/aprendizagem ocorra de 

maneira mais efetiva. 

[...] temos mais de 90 projetos de lei tramitando nas nossas instâncias, todos tratando de 
novas disciplinas a serem imputadas no currículo. [...] a reforma do ensino médio e a ABNCC 
caminham convergindo exatamente para que não haja uma disciplina de educação 
financeira, assim como não há uma disciplina de educação para o trânsito, não há uma 
disciplina de educação ambiental, exatamente porque são valores, (FORTE, 2017, 12’47’) 

 
 
Visto que o intuito não é gerar mais uma disciplina, mas trabalhar por meio de 

projetos, sabe-se que o aluno deixa de ser apenas um agente passivo para se tornar 

agente ativo, onde ele questiona e desenvolve o conhecimento na busca por resoluções 

dos “problemas” que envolvem um projeto, das situações que tiram o indivíduo da zona de 

conforto lhe imputando desafios. 

 

valores, nós não construímos por meio de uma disciplina que você decora ao longo de um 
ano, fórmulas, nomes e países, e aplica aquilo numa prova final. Comportamento, mudança 
de hábitos e de atitudes precisa ser tratado desde o ensino religioso, passando pela 
matemática até a educação física. (FORTE, 2017, 13’31’’) 

 

 

Sendo assim, na construção de conceitos e valores é necessário integrar os 

assuntos trabalhados em cada componente curricular, até mesmo porque na vida cotidiana 

todas as áreas do conhecimento são aplicadas ao mesmo tempo. 
 
Por exemplo, em uma atividade prática do dia-a-dia: Numa ida ao mercado, desde a 

locomoção tonam-se necessários conhecimentos de geografia, onde se trabalha conceitos 

como “lugar” e “região”. 
 
Ao entrar no mercado e observar os produtos expostos aplicam-se os aprendizados 

em ciências, assim como ao lembrar-se do processo de produção e cultivo das frutas, 

verduras, legumes, grãos, e afins. Aplica-se conhecimentos de português ao ler as 

embalagens, os encartes, os anúncios, rótulos. História, quando se observa as pessoas que 

ali frequentam e como cada uma tem uma cultura diferente, cada qual com seu sotaque, 

também ao olhar os utensílios e se lembrar de como eram na pré-história. Educação Física, 

ao selecionar alimentos saudáveis para o corpo. E por fim a matemática, ao analisar os 

preços, as quantidades, e também ao fazer as contas do quanto custará a compra. 
 
Portanto, em momentos do cotidiano é possível integrar todos os conhecimentos e 

transformar a postura do cidadão. 
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Além dos projetos da AEF, relatados acima, pode-se observar outros Programas de 

educação financeira que incentivam a construção de uma sociedade apropriada deste tema. 
 
Neste sentido a “Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar” (DSOP), é uma organização 

dedicada à disseminação da educação financeira no Brasil e no mundo, através da 

aplicação de uma metodologia criada por Reinaldo Domingos, doutor em Educação 

Financeira, educador e terapeuta financeiro: Metodologia DSOP. 
 
A Metodologia DSOP busca trabalhar com a criança desde a Educação Infantil, 

passado pelo Ensino Fundamental até no Ensino Médio. Sua temática consiste em: 

Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar (DSOP) e têm por principal objetivo levar o 

empoderamento financeiro a toda a comunidade escolar por meio da mudança de 

comportamento. O programa visa envolver o corpo docente, discente e famílias no 

desenvolvimento de atitudes conscientes rumo à sustentabilidade financeira. 
 
Para o Ensino Fundamental I, este programa conta com um material voltado à 

exploração de conceitos já aprendidos de forma significativa, relacionando os conteúdos 

trabalhados em educação financeira e os conhecimentos trazidos da vivência até o 

momento. 
 
Neste sentido, o programa conta com um material sequencial em 3 volumes, onde 

trabalham: conceitos financeiros de forma prática e simples, consumo de forma sustentável 

– tanto para si, quanto para o planeta - e a integração dos quatro pilares da Metodologia 

DSOP com os componentes curriculares, engajando os alunos e suas famílias na busca da 

autoconfiança e na realização de seus sonhos. 
 
Os programas voltados a esta temática são verdadeiros avanços em nosso sistema 

educacional. Entretanto, isso é apenas o começo, pois há muito a ser feito. O Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) realizou um teste de cultura financeira entre 

estudantes de 15 anos em situações financeiras do cotidiano. Os dados revelam que 53% 

dos alunos brasileiros ficaram abaixo do nível de conhecimentos financeiros mínimos. Ou 

seja, o reflexo de uma vida de ensino sem este olhar abrangente se dá nestes resultados. 
 
O teste tratava desde a gestão de uma conta bancária ou de um cartão de débito, 

das condições de uma assinatura de um serviço de telefone celular, das taxas de juros de 

um empréstimo até questões mais complexas, como o Imposto de Renda. Isso revela a 

falta que faz não trabalhar os conceitos financeiros desde quando pequenos, pois ao 

chegarem a etapas maiores de ensino não têm ao menos o básico. Muitos brasileiros 

descobrem o que é crédito, débito, saldo, extrato, entre outros conceitos, quando ingressam 

no mercado de trabalho, mas supondo que uma criança ganhe uma mesada, não poderia 

ela ser ensinada a poupar? Não poderia ela ser ensinada sobre conceitos básicos de 

finanças, dos quais não lhe custaria maior desgaste futuramente? 

A 66ª colocação em matemática e a 59ª em leitura entre 72 países avaliados, o que 

revela o último Pisa divulgado em 2016, com dados de 2015. Esta realidade de fato 
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insatisfatória, e necessita ser transformada, investindo desde o princípio e criando uma 

base bem consolidada podemos transformar o quadro atual das estatísticas. 

“Então, o trabalho da AEF no Brasil é para que além de aumentar letramento 

financeiro, haja também um aumento do nível do domínio do português e do domínio da 

matemática e do raciocínio lógico” (FORTE 2017). Ao desenvolver de maneira significativa 

estes aspectos na criança, facilitará o entendimento e consolidação dos estudos das 

demais áreas do conhecimento. 
 
No processo de formação do indivíduo é necessário abordar sobre o ciclo de 

produção das coisas, da cadeia de fornecimento, pois assim contribuirá para constituição de 

cidadãos que sonham e planejam, sabendo que pra alcançar um objetivo precisa se 

planejar e respeitar um processo. Claudia Forte fala sobre o grande desafio da educação, 

ao ensinar as crianças no ensino fundamental de que toda ação produz uma reação, e 

complementa dizendo que “ou você tem pra comprar ou você se endivida pra fazê-lo. Ou 

você planeja o seu sonho desde cedo, ou você parcela a juros altíssimos os seus sonhos 

desde cedo” (2017 29’22’’). 
 
Ou seja, partindo da prática da educação financeira podemos desenvolver nas 

crianças um olhar sobre a vida com maiores possibilidades, de vencer e conquistar seus 

objetivos, uma prática de planejamento pode atentá-los para a organização diária em seus 

afazeres. Indivíduos que planejam e se organizam, criam possibilidades de ações em busca 

de seus objetivos, neste seguimento abrimos um leque de possibilidades aos mesmos. 

Cada objetivo, seja ele alcançado ou não, criará bagagem para passos ainda mais largos e 

cicatrizes para tombos que não terminam em frustração. 
 
Não trazer a realidade da vida adulta às nossas crianças é como um veneno que 

afeta aos poucos, e quando o indivíduo tem uma grande decepção no futuro, se sente sem 

rumo e não sabe tomar o próximo passo, não sabe como se levantar. Mas se quando 

criança tiver aprendido a fazer, e se der errado refazer, saberá como galgar patamares, 

saberá também se manter com o pouco e administrar com maestria o muito. 

O Brasil revela ser um dos países com maior inserção de empreendedores no 

mercado, mas também um dos maiores índices de empreendimentos que não perduram 

por mais de dois anos. Isso mostra falta de conhecimento e planejamento. Mas o 

surgimento de propostas e atenção a este aspecto pode mudar o quadro do país, se visto e 

atendido nas pequenas ações. 

 
Algumas escolas já incluem, desde a fase de alfabetização, atividades que visam 
desenvolver o empreendedorismo e a educação financeira. Isso é fantástico! Crianças que 
organizam suas próprias atividades planejam o melhor uso do tempo e de recursos, 
negociam condições, controlam o que estão fazendo – estão preparadas para extrair o 
máximo de suas vidas. (SOHSTEN, 2007, p. 134) 
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Trabalhar aspectos da vida financeira com as crianças é além de prepara-las para a 

vida adulta, um incentivo para resolução de problemas e conflitos em que passam quando 

ainda crianças. É tornar claro na mente das crianças a ideia de possibilidades, de 

planejamento, de bom relacionamento. Não é simplesmente trabalhar o ganhar mais e 

mais, mas sim o saber administrar o que se tem para se viver bem. 

 

 

2.2 TRABALHANDO A EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

Uma prática educativa em casa é extremamente válida, mas melhor ainda é 

consolidá-la ao convívio em sociedade. A doutora Telma Vinha ressalta a importancia da 

escola na formação do indivíduo, pois ao ingressar na escolda a criança ocupa lugar 

privilegiado, tornando-se igual aos demais. E na escola, experimentará a igualdade e 

aprenderá a lidar com a divercidade. 
 
Sendo assim, o ambiente escolar dispõe de uma diversidade no que diz respeito a 

cultura, valores, personalidades, modos de pensar, entre outros. Frente a tais situações, as 

crianças têm a oportunidade não só de entender o custo das coisas, mas também o valor 

destas. 
 
Por exemplo, numa situação hipotética de comprar um chocolate e dividir com os 

amigos: o chocolate pode custar metade da quantia que a criança tem em mãos, mas 

compartilhar com os amigos a sensação de desfrutar do sabor de um chocolate vale o custo 

que ele terá? Sim ou não, aí está um exemplo – mesmo que simplório - da construção de 

conceitos como “custo” e “valor”. 

As relações interpessoais no ambiente escolar proporcionam o choque de ideias, a 

oportunidade de ouvir e se fazer ouvido. Neste compasso de choque cultural, a criança - 

com a mediação do professor – aprende a respeitar o espaço do outro e a entender seu 

lugar na sociedade. 

 
 

Inicia-se então, a socialização secundária, que consiste no ensino dos conhecimentos e na 
aprendizagem dos valores sociais. É na escola que o aluno tem a oportunidade de aprender 
a viver em uma sociedade democrática que envolve o reconhecimento do outro e a busca 
por coordenar perspectivas distintas, administrar conflitos de forma justa e, por meio do 
diálogo, estabelecer relações e perceber a necessidade das regras para se viver bem. 
(VINHA, 2013) 

 
 

Visto que a escola exerce um importante papel na formação do ser humano, 

integrar as finanças a esta formação é um importante meio de transformação da 

sociedade, e do quadro financeiro em que ela se encontra. 
 

Afinal, a atualidade tem sido recheada de atrativos que leva o ser humano cada vez 

mais fundo ao consumismo exacerbado, e as crianças não se excluem disso, muito pelo 

contrário, se tornam o alvo desse estilo de vida. Quem nunca ouviu o seguinte dizer: “Quero 
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dar ao meu filho tudo o que não pude ter”. Não que proporcionar aos filhos uma vida com 

fartura seja ruim, jamais, mas a questão é que às vezes por um trauma do passado muitos 

pais acabam não dando limites aos filhos e perdendo as oportunidades de instruí-los quanto 

ao uso adequado do dinheiro. 
 

Há também a dúvida de que a criança talvez não entenda o valor das coisas, aí é 

que se enganam os adultos. Na maioria das vezes que a criança brinca, simplesmente está 

reproduzindo tudo aquilo que observa nos adultos, e de fato, captam os mais simples 

detalhes, levam a sério suas brincadeiras, é no brincar que se constroem as perspectivas 

de vida, se consolidam os modos de se portar perante a sociedade. A criança representa e 

ao mesmo tempo sonha com o futuro, no qual de fato vivenciará as representações que no 

momento são apenas brincadeiras. 

 
 

Pais são modelos para os filhos. Nossos filhos nos observam em cada detalhe. Sabem como 
ninguém como somos. Podem até pressentir mudanças em nosso humor. E para que eles 
nos observam de maneira tão profunda? Para nos copiar! Para se moldarem conforme nós 
mostramos como eles devem ser. (SOHSTEN, 2007, p. 11) 
 
 

Porém, ao se deparar com o desafio de iniciar o aprendizado financeiro da criança, 

surge o questionamento: como fazê-lo? O adulto se valerá de recursos ludicos para 

transmitir tal conhecimento, de maneira apropriada ao contexto de vivência da criança. 

“Primeiro, ele aprende com os brinquedos e jogos, depois com o cofrinho e mesadas, 

depois com atividades que podem ser remuneradas ou voluntárias”. (SOHSTEN, 2007, p. 7) 
 
Tratar dos assuntos financeiros da família com os filhos também pode ser uma boa 

estratégia na conscientização dos mesmos quanto aos gastos, quanto ao que é prioridade e 

o que é secundário, o que é necessidade e o que é apenas um desejo. 
 
Portanto é na infância que a criança cria sua base sólida para a vida adulta, sendo 

assim, nesta fase que se deve investir para consolidação de um psicológico seguro e 

confiante de que se podem ter acertos na vida, mas também erros, e que tudo isso 

contribui para uma evolução. Para tanto é fundamental que haja investimento na 

composição deste conhecimento na vida das crianças por parte da família e dos 

educadores. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a aplicabilidade da Educação Financeira na vida da criança, e do 

efeito que pode surtir no futuro da mesma, entende-se que esta temática é essencial para a 

formação de indivíduos mais conscientes e seguros. 
 
Afinal, é ainda na infância que a vida adulta vai sendo construída, tornando-se 

necessário um investimento educacional por parte dos pais e do profissionais da educação, 

com foco na consolidação de uma a mentalidade esclarecida financeiramente, cuja 
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educação financeira faça parte da sua maneira de pensar, proporcionando assim a estas 

crianças uma capacidade maior de planejamento e estabilidade em todos os aspectos de 

suas vidas. 
 
Para tanto, entende-se que há um grande trabalho a ser realizado adiante, com 

necessidades emergentes cujos efeitos tendem a ser positivos. Conforme citados 

anteriormente já existem políticas, diretrizes e projetos que embasam ações que vêm sendo 

executadas, porém ressalta-se que para um devido avanço, deve-se ter em foco os ideais e 

desejos de progresso da sociedade, entendendo assim que esse processo pode se iniciar 

ainda no contexto escolar, desde o ensino fundamental. 
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RESUMO 
O artigo refere-se ao Trabalho de Conclusão do Curso, Licenciatura em Pedagogia da 
Faculdade Anchieta de Ensino Superior. Tem por objetivo trazer algumas considerações 
sobre a Pedagogia Waldorf e sua contribuição para o desenvolvimento da criança no Jardim 
da Infância. A Pedagogia Waldorf visa a formação do ser humano de maneira íntegra 
(físico, psiquê e espírito) não tem como alvo alunos de alto rendimento, embora possa ser 
uma consequência de uma pedagogia livre com base a arte e a natureza. A questão 
problema que norteou a pesquisa foi: Qual é o benefício da Pedagogia Waldorf na formação 
do aluno do jardim da infância? Objetivo geral: Avaliar a relevância da Pesquisa na 
Pedagogia Waldorf em benefício da criança. Objetivos Específicos: Analisar métodos da 
pedagogia Waldorf. Identificar resultados obtidos na aprendizagem através da Pedagogia 
Waldorf. Reconhecer na filosofia da educação do Filosofo Rudolf Stainer (1919) fundador 
da antroposofia e Pedagogia Waldorf. O procedimento metodológico utilizado para a 
pesquisa foi o referencial bibliográfico produzido nessa área, fundamentando-se em autores 
LANZ, R. (1985); STAINER, R. (2013). Em síntese este artigo apresenta a Pedagogia 
Waldorf como um diferencial entre as pedagogias do tradicional até a libertária. 
 
Palavra-Chave: Pedagogia Waldorf; Antroposofia; Aprendizagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por objetivo trazer algumas considerações sobre a 

Pedagogia Waldorf e sua contribuição para o desenvolvimento da criança no Jardim da 

Infância.  A Pedagogia Waldorf visa a formação do ser humano de maneira íntegra, holística 

e procura integrar o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico, não preza pela 

formação de um aluno de alto rendimento, portanto justifica-se a escolha do tema: A 

Pedagogia Waldorf e sua contribuição para o desenvolvimento da criança no jardim da 

infância. Compreender o que é essa educação para a liberdade que a Pedagogia Waldorf 

defende. Qual é o benefício da Pedagogia Waldorf na formação do aluno do jardim da 

infância? Objetivo geral: Avaliar a relevância da Pesquisa na Pedagogia Waldorf em 

benefício da criança. Objetivos Específicos: Analisar métodos da pedagogia Waldorf. 

Identificar resultados obtidos na aprendizagem através da Pedagogia Waldorf. Reconhecer 

                                                                 
1 Graduanda do curso de Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná. 
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3 Mestre e docente do curso de Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino do Paraná. 
4 Mestre, coordenadora e docente do curso de Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino do Paraná. 
5 Doutora e docente do curso de Pedagogia da Faculdade Anchieta de Ensino Superior do Paraná. 
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na filosofia da educação do Filosofo Rudolf Stainer (1919) fundador da antroposofia e a 

Pedagogia Waldorf. 

 

2. UMA NOVIDADE PEDAGÓGICA 

 

O tema Pedagogia Waldorf é uma pedagogia, não é uma técnica nova, e nem busca 

maneiras novas de como lidar com as crianças, nada disso toda a questão é: o que os pais 

querem para seus filhos. Por exemplo uma família de comerciários dificilmente 

compreendera o que se pode extrair da arte do espírito e da edificação de um “ser” livre. Na 

pedagogia waldorf jamais o aluno será um número porque é um “ser”. Tudo importa 

referente a criança. Já me deparei com uma mãe buscando creche para seu filho e a 

pergunta dela era a seguinte; se minha filha chorar receberá carinho de um adulto se ela 

chorar? Muitos se preocupariam se tem refeição na hora certa e outros confortos que 

cuidem dos seus desejos do corpo, eu entendi a questão da mãe que buscava quem iria 

acudir o “ser” interior da sua filha. Então o crescimento da Pedagogia Waldorf vai ao 

encontro o que a sociedade está buscando. Motivo para viver e não só sobreviver neste 

mundo consumista/capitalista. 

 

Quem foi Rudolf Stainer 

 

De acordo com a Sociedade Antropósofica do BRASIL; SETZER (2009) Austríaco, 

Doutor em filosofia, professor, escritor e conferencista, em 1919; funda a Escola livre 

Waldorf em Sturttgart, Baden – Wurttemberg, dirigido por ele até sua morte e existe até 

hoje. 

 

O que é Antropósofia 

 

Antropósofia vem do grego “Conhecimento do ser humano”. Para ela não existe um 

paradoxo do esperto atuar na matéria e sim a origem de tudo. E natural “seu” espiritual 

quanto o físico. Características que devem ser desenvolvidas e preservadas: 

desenvolvimento da consciência e autoconsciência da individualidade e liberdade. 

A antropósofia oferece a oportunidade de progresso humano já que traz desde os 

primórdios históricos e pré-históricos que o humano atual e uma consequência de uma linha 

de acontecimentos espirituais e físicos. Ressalta que o desenvolvimento moral e pessoal 

com base na essência humana que é o amor, preservando sua individualidade e liberdade, 

sem a ação externa. LANZ (1985). 
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A Antropósofia é um caminho de conhecimento que deseja levar o espiritual 
da entidade humana para o espiritual do universo. Ela aparece no ser 
humano como uma necessidade do coração e do sentimento, e deve 
encontrar sua justificativa no fato de poder proporcionar a satisfação dessa 
necessidade. A antropósofia só pode ser reconhecida por uma pessoa que 
nela encontra aquilo que, a partir de sua sensibilidade, deve buscar. 
Portanto, somente podem ser antropósofos pessoas que sentem como uma 
necessidade de vida a certas perguntas sobre a essência do ser humano e 
do universo, assim como se sente fome e sede. Rudolf Steiner, 
Antroposiphische Leitsatze, Dornach, 17/02/1924 (GA26). Biblioteca Virtual 
da Antroposofia - Introdução à Antroposofia – parte 1. 

 

A Escola Waldorf – Visita a uma Escola Waldorf  
 

De acordo com a professora em visita: a escola é uma extensão da casa, sendo 

assim as escolas são casas e as professoras "mães". De 0 a 7 anos (o primeiro setênio1) a 

criança não tem consciência, sendo assim sua aprendizagem e por imitação e pelo ato de 

brincar desenvolve sua imaginação, a e o social e o potencial corporal e de motricidade e 

equilíbrio. As crianças são alfabetizadas aos 7 anos. De acordo com Felícia "tem que 

respeitar o tempo". 

A escola Waldorf segue o currículo do MEC, mas, possui total autonomia; como será 

o planejamento com base as filosofias de Stainer ou de acordo com os alunos ou turma e 

aqui se percebe a “autonomia”. Nenhum professor usa livro didático, o horário de aulas é 

somente de manhã, pois, de tarde os professores utilizam para reuniões e preparação que 

é feito com meditação e canto. Aulas: Tricô - Alemão e Inglês - Instrumentos musicais. 

Brincam de corda, e peças de madeira e panos, "Stainer, trabalha os sentidos2" diz a 

professora. 

De acordo com Stainer vivemos e temos a noção de mundo através da percepção e 

experiência do mesmo. Porque cada um deles produz outras experiências. (Biblioteca 

Virtual da Antroposofia – Os 12 sentidos; A percepção e nossa experiência no mundo. 

11/2014) 

Não é utilizado nenhum recurso industrializado nas escolas pautadas em Waldorf, 

nem em materiais, brinquedos e alimentos. Cada casa tem sua cozinha onde preparam 

suas próprias refeições, as saladas são recolhidas na horta da escola e os alunos trazem 

uma fruta de casa, tomam chá e fazem pão e bolo e um tipo de grão. Cada sala de aula tem 

até17 alunos com uma professora e uma auxiliar. Não tem berçário, somente o maternal (4 

– 6 anos). A rotina é chamada de ritmo. "se a criança e capaz de se entregar por inteiro ao 

mundo ao seu redor em sua brincadeira então em sua vida adulta será capaz de se dedicar 

                                                                 
1Setênio: Teoria dos setênios e um dos pilares da Antroposofia; porque a cada 7 anos a vida passa por 
mudanças significativas.  
2 Sentidos: Tato, olfato, plaladar visão e audição. 
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com conança1 e força a serviço do mundo"(STEINER, 2013). Biblioteca Virtual da 

Antroposofia - Introdução à Antroposofia – parte 1. 

Erguendo a ideia de uma educação para a liberdade, a saber existem 1.000 escolas 

Waldorf e 2.000 jardins de infância em 60 países. (Dados da Sociedade Antropósofica do 

Brasil). Sociedade é um grupo de pessoas que se unem por uma ideologia ou cultura. 

Antroposofia: Qualquer doutrina a respeito da natureza Espiritual do ser humano, idealizada 

por Stainer. Procura refletir a respeito à condição humana. 

 
Os benefícios para a criança com a Pedagogia Waldorf 
 

A criança assim como todo ser humano precisa aprender a ser, e como não nasce 

pronto, mesmo com raciocínio, precisa da experiência do fazer, do sentir e do pensar, já 

que sua constituição e corpo, alma e espírito. Contrariando a atual vocação da educação 

infantil de estimular a alfabetização, linguística e matemática precocemente, a Pedagogia 

Waldorf, mostra que a criança não está pronta mentalmente porque seus neurônios não têm 

completo o processo de maturação do sistema nervoso central, sendo assim defende a 

alfabetização a partir dos 7 anos. 

Recentemente a UNESCO apontou a Pedagogia Waldorf, como educação modelo, 

para formar seres livres; lembrando os quatros pilares da UNESCO para modelo de 

educação: Aprender a “ser” aprender a conviver, aprendendo a conhecer e aprendendo a 

fazer. Tem benefício maior do que criar um ser livre? Capazes de direcionar suas vidas. 

O professor Waldorf 

Mas conhecidas como “Mães” porque se pressupõe que a escola Waldorf e uma 

extensão da casa, sendo assim suas professoras são “Mães Waldorf”, assim começa a 

afetividade entre o professor e seu aluno, com base no amor que ela assume sua função de 

professora/mãe. Para se tornar um professor Waldorf, além da formação normal de 

professor, é necessário realizar um curso específico na Pedagogia Waldorf, e mais de que 

um curso e uma imersão de 24 horas por 7 dias cada 6 meses durante 2 anos, para 

conhecer profundamente a teoria de Rudolf Steiner.; e também se aprende manualidades 

como pintura e costura, culinária etc. Além disso, de acordo com Trevisan (2006, p. 30), 

“[...] um exercício importante para um professor Waldorf é meditar séria e diariamente sobre 

cada aluno seu. O objetivo é encontrar respostas sobre como é possível ajudá-lo a 

expressar ao máximo o seu potencial e a desenvolver dons que ele não possui”. Segue o 

currículo do MEC como quaisquer escolas mais possuem autonomia.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                                 
1 Significado de conança: Palavra de origem Francessa “conance” que em português seria “confiança”.  
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Para o mundo que estamos vivendo tudo cheio de regras e leis e normas e 

exigências e regulamentos, parece até infinita a quantidades de nomes e termos que 

encontramos que até parece difícil pensar em liberdade; e quanto mais em pensar em criar 

filhos e educar alunos como seres livres; parece e é um desafio. Por quê? Porque nos 

mesmos como pais e professores vivemos dentro de um macro para produzir, e para 

produzir não podemos ter erro, a eficácia sempre parece estar atrelada a disciplina e sendo 

assim regras. Como então educar um ser livre, sem ser utopia? Parece sim, mas de acordo 

com a pesquisa devemos entender o ser como um todo, integralmente ou holisticamente, e 

não é um holístico transcendental e sim e mais complexo e simples ao mesmo tempo. 

Devemos entender a composição do ser humano ele é: psique – corpo – espírito. Pronto e 

isso. Devemos trabalhar sua psique para isto temos a psicopedagogia que tratara também 

seu cognitivo e corpo. Porque não a psicanálise. O corpo através de exercícios e 

movimentos sem esquecer-se dos sentidos que geram outros sentidos por isto STAINER 

diz que temos 12 porque produzimos através das sensações e experiências aqui têm 

também o relacionamento interpessoal. E o espírito como trataremos? Com religião? Não. 

Com essência, com autoconhecimento, fazer valor a natureza, origem força e luz. Sim é 

apaixonante e também possível, o fato da UNESCO ter reconhecido, STAINER já se 

sentiria pleno de realização, assim como foi para mim esta pesquisa. 
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RESUMO 

O crescimento de grandes empreendimentos que detêm um número elevado de 

moradores leva a administração adotar não um só síndico, mas vários, para o controle de 

fluxo, segurança, administração de áreas comuns, e demais ocorrências relacionadas ao 

espaço compartilhado do condomínio. Buscando o desprendimento de softwares 

desktops utilizados por gestores prediais e facilitar a gestão de condomínio, foi 

desenvolvido um sistema web que será detalhado no decorrer deste trabalho. 

O sistema desenvolvido neste trabalho tem como estrutura de utilização a plataforma 

web. Serão utilizadas linguagens de programação voltadas ao desenvolvimento de 

aplicações web, executadas através de um navegador que utilize conexão a internet para 

compartilhamento de dados (servidor HTTP). 

O projeto realizado faz a gestão de condomínios, incluindo a plataforma de acesso para 

síndicos e moradores, módulos básicos como controle e identificação de acesso de 

pessoas, funcionários e empresas que prestam serviço ao condomínio, módulo 

agendamento de eventos, agendamento de salão de festas, e módulo de ocorrência, 

onde estas podem ser cadastradas e atendidas, via computador, Smartphone ou tablet. 

Independente da linguagem do sistema operacional utilizada ou modelo do hardware, a 

ferramenta se adequa a plataforma para utilização. 

Para o desenvolvimento deste projeto utilizou-se várias ferramentas como Eclipse, 

MySQL, XAMPP entre outros. Após o término da conclusão os módulos básicos o 

aplicativo terá acesso disponibilizado para utilização e divulgação do mesmo. 
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Palavras Chave: Web, Sistema, Smartphone, Condomínio. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A administração de condomínios é um negócio que está relacionado à 

conveniência, comodidade e bem-estar. Com a crescente urbanização do Brasil, viver em 

condomínios horizontais e verticais passou a ser uma tendência natural para otimizar os 

espaços da malha urbana. Tornou-se complexo administrar esses condomínios e a 

amplitude de problemas que fazem parte da sua rotina diária. A terceirização desses 

serviços passou a ser uma realidade para minimizar a quantidade de problemas de ordem 

legal, contábil e fiscal, o que exige maior profissionalização e melhoria na qualidade dos 

serviços prestados à comunidade. Afinal, para uma parcela importante da população, o 

imóvel se constitui no patrimônio de maior valor. E tudo o que o condomínio fizer terá 

reflexo, direta ou indiretamente, na valorização ou não deste patrimônio. Uma empresa de 

administração de condomínios pode se dedicar à administração de condomínios 

residenciais, comerciais ou industriais. (Sebrae 2014). 

Para o desenvolvimento do sistema foi realizado uma pesquisa conhecida por 

pesquisa qualitativa, ou seja, um estudo de caso, com pesquisas e questionários 

semiestruturados que foram aplicados a pessoas que moram em condomínio e que 

exercem a função de síndico, também foi realizada uma análise de concorrentes que 

existem hoje no mercado. São sistemas bem viáveis e de boa usabilidade porem poderiam 

ter algo a mais, esse algo a mais foi adquirido com as pesquisas citadas acima e foi o 

diferencial para a realização do projeto em si. 

O tema do trabalho foca na resolução dos problemas que ocorrem em um 

condomínio na parte de gestão, principalmente no papel do síndico que por sua vez fica 

com o papel da divulgação e animação dos fatos que ocorrem no condomínio. O sistema 

pretende oferecer uma maneira fácil e ágil tanto para o síndico quanto os moradores, e que 

eles consigam utilizar uma interface prática para realizar pedidos do salão de festas, 

reclamações, pedidos da pauta das reuniões, etc. 

O síndico terá um acesso específico ao sistema, com controle de cadastros dentre 

todas as áreas como o financeiro, morador, vagas de garagem, ocorrências, e empresas 

que terão acesso ao condomínio para algum tipo de trabalho. 

Por sua vez o morador poderá realizar pedidos de reserva das áreas comuns com a 

data pretendida para agendamento do evento, fazer reclamações ou sugestões 

diretamente para o síndico, acessar as atas inclusive as anteriores, e saber o que foi 

discutido e definido, PDF das faturas, estar ciente dos trabalhos que serão realizados no 

dia das empresas terceiras, entre outros. 

O presente trabalho será composto por três partes, a primeira cita a fundamentação 

teórica, onde são abordados assuntos sobre os recursos e ferramentas que podem ser 
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utilizadas para a realização do sistema, o segundo define o esquema proposto, o foco no 

que o cliente mais necessita, bem como os diagramas utilizados no desenvolvimento do 

mesmo, por fim a metodologia utilizada, abordando as pesquisas realizadas a evolução do 

trabalho com as telas do sistema e resultados alcançados. 

As ferramentas de gerência de condomínio presentes no mercado não atendem 

totalmente as expectativas e necessidades que um gerente de condomínio necessita, as 

funcionalidades não são bem estudadas no desenvolvimento ficando alguns módulos 

vagos, que não geram material necessário para controle e gerência. O foco principal 

destes sistemas presentes no mercado é a parte contábil e burocrática (documentação), 

sendo quase nula a interação dos moradores com o sistema utilizado pelo gerente. 

O objetivo geral do trabalho visa o desenvolvimento de um sistema web de 

gerência de condomínio, interface gráfica de fácil aceitação e interação sendo atrativa ao 

cliente, acrescentando funcionalidades diferenciadas das presentes no mercado. 

O sistema desenvolvido neste trabalho deverá possibilitar soluções para o 

gerenciamento de condomínios de maneira ágil para seus usuários, otimizando a troca 

de informações. Abaixo os tópicos abordados: 

A. Identificar quais as principais funcionalidades dos aplicativos dispostos no 

mercado são utilizadas pelos clientes realizando pesquisas em campo; 

B. Verificar quais as reclamações mais constantes dos clientes relacionados a 

aplicativos móveis relacionados a gerência de condomínios; 

C. Aplicar design gráfico atrativo e de fácil utilização; 
D. Analisar se os demais sistemas existentes no mercado verificando suas 

funcionalidades, para desenvolvimento de um sistema web com um diferencial. 

 
2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

De acordo com Nations (2015), em computação, aplicação web designa, de forma 

geral, sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, através 

da internet ou aplicativos desenvolvidos utilizando tecnologias web HTML, JavaScript e 

CSS. Pode ser executado a partir de um servidor HTTP (Web Host) ou localmente, no 

dispositivo do usuário. Uma aplicação web também é definida em tudo que se é 

processado em algum servidor, exemplo: quando você entra em um e-commerce a página 

que você acessa antes de vir até seu navegador é processada em um computador ligado a 

internet que retorna o processamento das regras de negócio nele contido. Por isso se 

chama aplicação e não simplesmente site web. 

O servidor Web (Http-Web Host), onde a aplicação está instalada, possui recursos 

para o processamento do conteúdo trafegado, suportado o armazenamento de arquivos de 

difrentes formatos, além de ter recursos que possibilitam a criação e utilização de um 

banco de dados. Gera a visualização de web pages com layout dinâmico. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_(inform%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP
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A utilização de trafego de informações no servidor Http tem por base a solicitação 

realizada pelo acesso ao conteúdo ou dados do que o sistema processa, retornando a 

resposta desta solicitação, conforme a leitura realizada pelo browser do conteúdo enviado. 

A diferenciação das solicitações realizadas inclui o método GET (envia os dados 

anexados na URL) e POST (envia os dados de forma encapsula no corpo da requisição 

http, não podendo ser visualizada). 

Segundo Dias (2007), o processo de definição do portal corporativo, como 

qualquer outra estratégia de negócio, é um processo político, isto é, uma tentativa de 

persuadir os usuários e os investidores da área de tecnologia da informação que uma 

definição é mais adequada que a outra, favorecendo os interesses de um outro 

fornecedor/consultor. No mundo institucional, o portal corporativo tem o propósito de 

expor e fornecer informações específicas de negócio, dentro de determinado contexto, 

auxiliando usuários de sistemas informatizados corporativos a encontrarem as 

informações que precisam para fazer frente aos concorrentes. 

O portal corporativo é a página de espelho da empresa que presta determinado 

serviço, contendo informações referentes ao serviço ou produto oferecido, é utilizado 

para marketing e divulgação. O portal corporativo tem informações referentes ao 

conteúdo que ele designa-se, informações de contato da empresa, e também é utilizado 

como ponto de acesso para o sistema web através de autenticação por usuário e senha. 

 

3. ESQUEMA PROPOSTO 

 

A seguir a abordagem das características do sistema, explicando o 

funcionamento das telas descrevendo a interação do usuário. 

O sistema desenvolvido neste trabalho “Condomínio Fácil”, é um sistema prático 

e de fácil manuseio para moradores e síndicos no gerenciamento de condomínio, nele os 

moradores poderão obter informações e abordar alguns assuntos relacionados ao 

condomínio, já o síndico poderá realizar cadastros e ter total conhecimento sobre o dia a 

dia do condomínio. 

Na tela de início o usuário irá digitar seu login e senha. O sistema irá verificar o 

tipo de usuário, o acesso pelo morador irá abrir itens relacionados ao morador, caso seja 

o síndico o sistema irá abrir portal de gerenciamento do síndico, caso o síndico não 

esteja cadastrado, basta clicar no link “cadastrar-se” ao lado do botão entrar, que irá abrir 

a área de cadastro para liberação de acesso do síndico, após o acesso, abrira o portal de 

gestão com aba de aplicações. Já na aba aberta sem clicar em nenhum botão o síndico 

visualizará os eventos do dia na tela principal de acesso do sistema. 
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No botão MORADORES o síndico irá pesquisar todos moradores cadastrados no 

sistema, apresentando alguns dados com opção de alterar os mesmos caso seja 

necessário. 

No botão OCORRÊNCIAS o síndico irá pesquisar todas as ocorrências, 

solicitações, agendamentos que os moradores estão solicitando para o síndico, na aba 

de ocorrências existe quatro botões, o botão NOVO ele ira fazer um select para que 

possa ser criado uma nova ocorrência, o botão RESOLVER irá abrir uma janela para 

colocar qual foi a resolução do problema e salvar finalizando o chamado, o botão 

CANCELAR irá cancelar a solicitação. 

O botão de ACESSO é destinado aos porteiros, onde irá ser realizado o cadastro 

do nome, CPF, tipo e placa do veículo, se é um visitante ou uma empresa prestadora de 

serviços, o porteiro realizará o cadastro e salvar, com isso o sistema irá atribuir os dados 

juntamente na página principal, para que possa saber a quantidade de pessoas que 

entraram e saíram do condomínio na data referente. 

No botão AGENDAMENTO o morador irá agendar os salões de festas tipo com 

churrasqueira ou só o salão de festa a data que o morador gostaria, hora do início e fim 

da reserva, também com o campo do número do apartamento e o nome da pessoa que 

reservou a área, na mesma tela terá o botão para verificar a disponibilidade para a data 

solicitada. 

O botão SERVIÇOS realizará o cadastro das empresas prestadoras de serviços 

com a opção de salvar para que a empresa já fique cadastrada no sistema, o botão 

LISTAR empresas já seleciona as empresas que já estão cadastradas no sistema. 

Na aba do botão CONTÁBILIDADE o síndico consegue pesquisar todas as contas 

do condomínio tanto débito quanto crédito, no botão contas a pagar e contas a receber, 

será realizado o cadastro do número da conta, o nome da razão social, valor e a data de 

vencimento, e o botão faturamento do mês retornará a listagem de todas os débitos e 

créditos exibindo a diferença de valor realizando pelo controle de cadastro das contas , 

também exibirá o vencimento das próximas contas. 

O botão LOGOFF realiza o fechamento do sistema retornando a tela principal de 

login. 

 

3.1 Idealização para o desenvolvimento Inicial 

 

O projeto inicial do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso foi à 

realização de um aplicativo de gerência de condomínio possuindo dois módulos. 

Destes módulos o primeiro consiste na visualização dos dados na plataforma 

aplicativo Android, e o segundo módulo de cadastro de dados, armazenamento e 

processo via web page. 
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Os dois módulos do sistema funcionariam em duas plataformas de acesso 

diferentes uma via web e outra aplicativo (smartphone), a comunicação dos dados entre 

os dois módulos ocorreria em um servidor web. No caso o que possibilita essa troca de 

informações é o serviço Azure (software de processamento da empresa Microsoft de 

utilização paga, e armazenamento de dados “nuvem” ou seja o armazenamento das 

informações no servidor web). 

 

Na pesquisa inicial do projeto proposto, foram consultadas as empresas 

presentes no mercado, estudando as funcionalidades e layout de aplicativos baseados 

com funcionamento Android. Através desta pesquisa o retorno foi que os aplicativos 

possuíam módulos com funcionalidades limitadas, devido a dois fatores: primeiro: o 

banco de dados, ser em parte na aplicação instalada local, limitando o tamanho da 

aplicação, e o segundo fator é a lentidão no trafego dos dados entre as duas plataformas 

de acesso. 

Analisando os déficits retornados na pesquisa, estes demostraram que as 

principais empresas que comercializam um aplicativo de gerência de condomínios focam 

na plataforma web em que possuem seus sistemas, esta análise juntamente com a 

pesquisa de concorrentes proporcionou a criação de um protótipo de sistema 

inteiramente na plataforma de execução web page, suprindo-as necessidades ausentes 

no mercado, com linguagem de desenvolvimento php (grande parte dos servidores web 

fornecem o suporte de hospedagem da linguagem php). 

 

4. FERRAMENTAS PARA A APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

Este tópico abordará as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do 

sistema, programação e telas para interação (Desenvolvimento WEB, HTML, PHP, Java 

Script, CSS. 

 

4.1 Desenvolvimento WEB 

 

Segundo Kyle Loudon (2010), desenvolvimento web é o termo utilizado para 

descrever o desenvolvimento de sites, na Internet ou numa intranet. O desenvolvimento 

refere-se a um processo de construção e testes do software específico para a web, com 

a finalidade de se obter um conjunto de programas, que satisfazem as funções 

pretendidas, quer em termos de usabilidade dos usuários ou compatibilidade com outros 

programas existentes. O desenvolvimento web pode variar desde simples páginas 

estáticas a aplicações ricas, comércios eletrônicos ou redes sociais. 
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4.2 HTML 

 

Segundo SIGNIFICADOS (2012),HTML é a sigla de HyperText Markup Language, 

expressão inglesa que significa "Linguagem de Marcação de Hipertexto". Consiste em 

uma linguagem de marcação utilizada para produção de páginas na web, que permite a 

criação de documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de 

computador e transmitidos pela internet. 

 

Para escrever documentos HTML não é necessário mais do que um editor de 

texto simples e conhecimento dos códigos que compõem a linguagem. Os códigos 

(conhecidos como tags) servem para indicar a função de cada elemento da página Web. 

Os tags funcionam como comandos de formatação de textos, formulários, links 

(ligações), imagens, tabelas, entre outros. 

Os browsers (navegadores) identificam as tags e apresentam a página conforme 

está especificada. Um documento em HTML é um texto simples, que pode ser editado no 

Bloco de Notas (Windows) ou Editor de Texto (Mac) e transformado em hipertexto. 

A linguagem HTML foi criada por Tim Barners Lee na década de 1990. As 

especificações da linguagem são controladas pela W3C (World Wide Web Consortium). 

As versões de evolução da HTML incluem XHTML (uma linguagem com sintaxe 

mais rigorosa, baseada em XML) e HTML5 (quinta versão da HTML que traz novos 

recursos, principalmente a manipulação de conteúdo gráfico e multimídia). 

 

4.3 PHP 

 

De acordo com Josh Lockhart (2015), PHP (acrônimo recursivo para "PHP: 

Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Page) é uma linguageminterpretada 

livre usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e 

atuantes no lado do servidor, capazes de  gerar  conteúdo  dinâmico  na  Web.  Figura  

entre  as  primeiras linguagens  passíveis  de  inserção  em  documentos  HTML,  

dispensando  em  muitos casos o uso de arquivos externos para eventuais processamentos 

de dados. O código é interpretado no lado do servidor pelo módulo PHP, que também gera 

a página web a ser visualizada no lado do cliente. A linguagem evoluiu, passou a oferecer 

funcionalidades em linha de comando, além disso, ganhou características adicionais, que 

possibilitaram usos adicionais do PHP, não  relacionados  a  web  sites.  É  possível  

instalar  o  PHP  na  maioria  dos sistemas operacionais, gratuitamente. Criado por Rasmus 

Lerdorf em 1995, o PHP tem a produção de sua implementação principal — referência 

formal da linguagem, mantida por uma organização chamada The PHP Group. O PHP é 
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software livre, licenciado sob a PHP License, uma licença incompatível com a GNU General 

Public License (GPL) devido a restrições no uso do termo PHP. 

 

4.4 Java Script 

 

Segundo Deitel (2010) JavaScript é uma linguagem de programação baseada em 

scripts e padronizada pela ECMA International (associação especializada na 

padronização de sistemas de informação). Foi criada por Brendan Eich (Netscape) e 

surgiu em 1995 como linguagem de script client- 

side de páginas web. É uma linguagem dinâmica, orientada a objetos e criada com sintaxe 

similar à linguagem C. 

Apesar de conter Java no nome, a linguagem JavaScript é distinta da linguagem 

Java e apresenta recursos não disponibilizados em Java ou C++. Os scripts 

desenvolvidos em JavaScript são muito populares e amplamente integrados em páginas 

web devido à facilidade de interação com o Document Object Model (DOM) da página. 

Uma linguagem de script tem a funcionalidade de ser executada no interior de programas 

ou de outra linguagem de programação. Outras linguagens usadas como script são: 

ActionScript, PHP, Python, VBScript, entre outras. 

 

4.5 CSS 

 

De acordo com TECMUNDO, (2013), Cascading Style Sheets (CSS) é uma "folha 

de estilo" composta por “camadas” e utilizada para definir a apresentação (aparência) em 

páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação 

(como XML, HTML e XHTML). O CSS define como serão exibidos os elementos contidos 

no código de uma página da internet e sua maior vantagem é efetuar a separação entre 

o formato e o conteúdo de um documento. 

 

5. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho teve por base a técnica 

de pesquisas, para fundamentação na modelagem do sistema proposto. A análise de 

competidores tem o intuito de avalição das ferramentas presentes no mercado, buscando 

acrescentar novas soluções para gestão predial. 

O levantamento desses critérios visa permitir avaliar cada software, seus pontos 

fortes e fracos, analisando o que tem de melhor e que pode ser melhorado, podendo assim 

criar um projeto de acordo com que está de agrado com o cliente utilizador. 
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Abaixo alguns critérios analisados, interface Homem Máquina (IHM), 

compreendendo (IHM) os seguintes temas: 



 Fácil entendimento do sistema 

 Layout agradável; 

 Fácil utilização em qualquer hardware; 

 Disponibilidade on-line;

 Tipo de linguagem usada, preferencia português;

 Pago ou gratuito;

 Se é aplicável para área que gerencial de condomínio;Exportam-se arquivos para 

PDF; 

 

Como critério de avaliação para segmentar o desenvolvimento do Sistema 

proposto, foi realizado a pesquisa de análise de concorrentes, dentre os principais 

Sistemas de gerência de condomínio presentes no mercado. 

Os sistemas analisados foram os seguintes: 1-Seucondominio, 2- Acolweb, 3- 

Sistemacondomínio, 4-Brcondominio. 

 

Concorrente Seucondominio(2015) 

 

O sistema de condomínio Seucondominio(2015) oferece diversos recursos para 

seu usuário, o sistema pode ser usado em aparelhos como Tablets, Celulares entre 

outros, devido ser um sistema 100% web, tem uma boa propaganda em nível de 

segurança, mais peca na sua interação com o usuário e o seu sistema de tira dúvidas 

online não funciona como deveria muita demora para o atendimento mesmo estando 

online, sua visualização mostra apenas as discussões que estão sendo postadas na área 

de principal visualização. A Figura 1 mostra o que o produto oferece. 
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Figura 1 Módulo do produto Seu Condomínio 

 
Concorrente Acolweb (2012) 

 

O sistema Acolweb é um dos sistemas mais completos do mercado, com amplas 

funções nas aplicações referentes ao gerenciamento, proporcionando ao usuário um 

controle muito bom em relação ao balanço geral dos gastos do condomínio sistema 

oferece que o cliente teste o sistema por 30 dias grátis, suas telas são de fácil utilização 

mais um pouco poluída devido a variedades de informações que são mostradas na 

mesma. Não foi encontrado nenhum tipo de interação entre síndico e morador. A Figura 

2 abaixo é a área de trabalho do síndico, ela mostra as principais movimentações 

financeiras do condomínio, levantamento dos gastos e ganhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 Tela da página de trabalho síndico Acolweb 

 

Concorrente Sistema Condomínio 
 

O Sistema Condomínio apresenta uma interface bem simples, a interação entre 

os condôminos e o síndico fica no sistema mas seu funcionamento fica muito parecido 

como o envio de um e-mail sendo que no sistema não mostra se está acontecendo 

alguma ação por parte do síndico. Devido o sistema não apresentar uma interface 

assimilável para o usuário existe na tela de início, links para tutoriais postados no 

Youtube para melhor entendimento a usabilidade do mesmo. A Figura 3 mostra uma das 

telas de cadastros. 
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Figura 3 Tela altera dados do síndico 

 

O sistema oferece que o usuário realize um teste, a parte de cadastro de dados 

funciona bem para o teste, mas outras funções que seriam importantes, não há 

possibilidade de teste, a não ser que se cadastre pelo período de 30 dias. A Figura 4 

mostra uma página teste em que não se pode interagir a não ser que o usuário se 

cadastre no modo teste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 Tela teste da página Sistema Condomínio 
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Concorrente Brcondomínio 

 

O concorrente Brcondomínio se auto intitula na página de compra que é o único 

sistema 100% WEB. Na parte de finanças o sistema é dividindo em muitos módulos, 

confundindo o usuário o deixando muito complexo, com isso ele peca na interatividade 

entre os demais utilizadores. Seu visual não é atrativo e atualizado, o sistema de acesso 

a uma só plataforma web, sem atualizações para dispositivos moveis, contém um 

sistema de ajuda, porém não de fácil entendimento devido aos módulos financeiros 

serem bem complexos. Resumindo o sistema Brcondomínio é muito bom para a gestão 

financeira do condomínio todavia para outras necessidades dos moradores como reserva 

das áreas de lazer não disponibiliza um suporte adequado. A Figura 5 mostra o 

cadastramento de uma unidade caso o cliente venha adquirir o sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Tela cadastro de unidade da página Brcondominio 
 
 
 

Com a análise dos concorrentes, permitiu-se avaliar cada ferramenta utilizada e 

com isso permitiu a desenvolver uma ferramenta aplicável e diferenciada, com melhorias 

que as demais não aplicam em seu sistema. 

 
Abaixo os frutos adquiridos com os levantamentos. 

 

Telas com cores agradáveis capaz de estimular o usuário a utilização fontes textuais de 

fácil compreensão e harmonia dentre a telas; 
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Interface de fácil utilização por qualquer usuário, com controle total do sistema e com a 

utilização ágil e rápida; 

Usuários leigos podem utilizar de maneira mais demorada porem de entendimento, 

seguindo o que esta sendo visto no momento ao abrir o sistema. 

 

5.3 QUESTIONÁRIOS. 
 

Com intuito de elaborar as aplicações do sistema com maior necessidade para o 

cliente, foram definidos 3 questionários um para cada tipo de usuário. 

 
O primeiro foi aplicado para o síndico, com o objetivo de conhecer o perfil do 

entrevistado de acordo com seu nível de gerência e suas necessidades, conhecendo suas 

dificuldades com o atual sistema que utiliza no condomínio em que o próprio gerencia. 

 
O segundo foi aplicado para os moradores de condomínio, nele o objetivo era saber 

se os moradores tinham conhecimento se onde eles moram existe algum controle na gestão 

do condomínio, se a interação com o síndico funcionava, a forma que o morador podia 

entrar em contato com o síndico e o tempo de resposta, se eles usavam algum tipo de 

sistema para essa interatividade com o síndico, com proposito que o sistema contribui 

positivamente ou não. 

 
O último foi para o porteiro, buscando saber como funciona o controle de portaria, 

entrada e saídas, como as empresas tinham o acesso ao condomínio e como o porteiro 

realizava o cadastro de entrada e saída tanto para as empresas quanto para os visitantes, 

foi questionado também se o sistema utilizado realmente era utilizado pelo porteiro para os 

tais cadastros. 

Para a realização desse questionário foi utilizada a pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa. 

Minayo (1992) diz que a abordagem qualitativa não pode pretender o alcance da 

verdade, com o que é certo ou errado; deve ter como preocupação primeira a 

compreensão da lógica que permeia a prática que se dá na realidade. Preocupa-se com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Significado como conceito central fenômeno 

entendido nas suas determinações e transformações dadas pelos sujeitos. 

 
Foram obtidos resultados impactantes para o desenvolvimento do projeto através 

dos questionários aplicados, descritos em gráficos. 
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Esta pergunta foi selecionada (Apêndice - A) para que através do gráfico seja 

mais fácil a visualização de quantos moradores tem o conhecimento se existe algum tipo 

de sistema para gerenciar o condomínio em que mora. 

 
 
 
Existe algum software para auxiliar na gestão do seu condomínio?  

 
 
 
 
 

Gráfico Utilização (100 Entrevistados) 
 

1º Sim 
 

2º Não 
 

3º Não soube   
   

 

10% 
35% 

 

 

55% 
 
 
 
 
 

Figura 6 Gráfico de Utilização 

 

O gráfico mostra que a grande maioria dos entrevistados não tem um 

conhecimento de algum sistema para gestão do condomínio. 

 
A pergunta a seguir foi feita com intuito se adquirir se o entrevistado gostaria 

de ter a praticidade de um portal para deixar suas duvidas e opiniões e incidentes. 

(Apêndice - A) 

 
Você gostaria que seu condomínio tivesse um portal para reclamações 

dúvidas, opiniões para ser esclarecidas direto com o síndico? 
 

 

Gráfico Utilização (100 Entrevistados) 
 

1º sim 
 

2º não 
 

3º Não soube   
   

 

1%  
13% 

 
 
 
 

86% 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Gráfico de Utilização 
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Ao observar o gráfico pode ser visto que a grande maioria dos entrevistados gostaria 

de ter um sistema para que se possa reclamar e opinar. 

 
 

Foi selecionada a pergunta onde a entrevista demonstrou que os entrevistados 

questionaram sobre as atas, em que eles gostariam de ter acesso as anteriores como forma 

de cobrança pelo que foi discutido anteriormente nas reuniões de condomínio. 

 

Você gostaria de ter acesso às atas de reuniões?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Gráfico de Utilização 
 
 

De acordo com o gráfico, para a maioria dos moradores entrevistados seria muito 

viável um sistema lhe proporcionar acesso as Atas do condomínio. 

 

6. CONCLUSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
 

Neste capítulo será apresentado os resultados alcançados a partir da aplicação das 

técnicas utilizadas na metodologia, com o levantamento dos dados obtidos com a pesquisa 

qualitativa a análise entre os competidores, testes de uso do sistema, layout e modelagem 

do sistema. 

 

6.1 DADOS ALCANÇADOS COM A  ANÁLISE DE CONCORRENTES. 

 

Ao analisar os dados adquiridos com a pesquisa, pode-se concluir que a maioria 

das ferramentas não tem uma interface agradável e de fácil utilização, eles já apostam que 
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o usuário descubra de maneira fácil a utilizar tais ferramentas. A interação com o síndico 

usando o sistema não é totalmente atingível devido à demora de resposta. E algumas 

funcionalidades que seriam de grande uso para os utilizadores do sistema não existem, 

como: históricos de reuniões de condomínio, conhecimento dos gastos, boletos PDF entre 

outros. A tabela 1 mostra um comparativo entre os aspectos analisados e cada ferramenta 

e seus resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Características Analisadas 
 

 Concorrentes (A)Layout (B)Interação (C)Funcionalidades (D)Flexibilidade  

  /Designer     

       

 Seu condomínio Sim Não Sim Não  

       

 Acolweb Sim Não Sim Sim  

       

 Sistemacondomínio Não Sim Sim Não  

       

 BrCondomínio Não Não Sim Não  

       

Tabela 1: Características Analisadas 

 
 

Legenda das características para análise 
 

A seguir a definição dos tópicos relacionados na pesquisa dispostos na tabela (1). 
 
 
A. Layout/Designer 
 

Layout - é o design da página web. Ele é composto de todos os elementos que 

são mostrados quando você acessa um site - o arranjo, as formas, as cores, tipografias, 

etc, o layout é tudo aquilo que aparece no seu navegador: o logo, o menu, o cabeçalho, o 

conteúdo e o rodapé. Layout é tudo aquilo que você vê e que o web designer criou. 

(Criativosfeta,Escola Design) 

 
O Web Design é uma extensão da prática do design gráfico, onde o foco do 

projeto é a criação de web sites e documentos disponíveis no ambiente da World Wide 

Web, agregando os conceitos de usabilidade com o planejamento da pessoa em 

destaque interface, garantindo que o usuário final atinja seus objetivos de forma 

agradável e intuitiva (Silva, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Design_gr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usabilidade
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B. Interação 
 
Interação humano-computador (IHC, também conhecida como interação homem-

computador) é o estudo da interação entre pessoas e computadores. É 
 
uma matéria interdisciplinar que relaciona a ciência da computação, artes, design, 

ergonomia, psicologia, sociologia, semiótica, linguís tica, e áreas afins. A interação entre 

humanos e máquinas acontece através da interface do utilizador, formada por software e 

hardware. A tecnologia deve ser usada sempre para maximizar nossas habilidades, e o 

uso de computadores deve ser o mais simples, seguro e agradável possível. Criação de 

sistemas difíceis de usar pode inviabilizar o sucesso de softwares que poderiam ser 

bastante úteis (Barbosa, S.D.J, 2010). 

C. Funcionalidades 
 

No processo de desenvolvimento de sistemas, funcionalidade (ou atividade) é 

definida como um comportamento ou uma ação para a qual possa ser visualizado um 

início e um fim; isto é: algo passível de execução. As execuções de uma funcionalidade 

podem ser identificadas em termos de 
 
entrada e saída de entidades específicas ou de atributos pertencentes a 

entidades específicas. Por exemplo, a execução simples de uma 
 
funcionalidade chamada "Receber Pedido" lida com a entrada de uma certa 

informação sobre um particular documento e resulta na criação de uma instância da 

entidade "Pedido"( Furlan, 1998). 

 
 

 

D. Flexibilidade 
 
Design Web responsivo compreende a criação de site ou sistema web que possa 

ajustar seu conteúdo a plataforma de visualização de maneira automática, dispondo-se 

de forma organizada as informações em diferentes tamanhos de telas, organizando 

botões necessários e ocultando menus que podem ser acessados por um ícone de forma 

rápida pelo toque touchscreen, tonando-se flexível seja o hadware notebook, tablet ou 

smartphone. 

 

7. DIAGRAMA 
 
O presente capítulo apresentará os diagramas utilizados para o 

desenvolvimento e auxilio. 

 

7.1 CASOS DE USO 
 
Segundo Guedes (2011), o Diagrama de Casos de Uso tem o objetivo de 

auxiliar a comunicação entre os analistas e o cliente. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Design
https://pt.wikipedia.org/wiki/Design
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ergonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_do_utilizador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_(Engenharia_de_Software)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_(inform%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atributo_(programa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Entidade_(inform%C3%A1tica)
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Um diagrama de Caso de Uso descreve um cenário que mostra as 

funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, o cliente deve ver no diagrama 

de Casos de Uso as principais funcionalidades de seu sistema. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9: Diagrama caso de uso Condomínio Fácil 
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7.2 DIAGRAMA DE CLASSE 
 

O diagrama de classe segundo Linguagem Unificada Modelagem (UML), se trata 

de um diagrama de estrutura estática que descreve a construção do sistema exibindo 

suas classes, seus atributos, métodos e as relações entre os objetos. A figura (10) 

demostra o diagrama de classes do sistema Condomínio Fácil. 
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Figura 10 Diagrama de classe 
7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

 
Segundo Guedes (2011), é uma ferramenta UML usada para representar a 

interação dos objetos de um cenário em que cada objeto tem sua linha de vida e é 

definido como o software irá realizar o seu papel em uma sequência de operações. 

 

7.3.1 Diagrama de sequência Cadastro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11 Diagrama de sequência cadastro síndico 
 

7.3.2 Diagrama de sequência de Agendamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12 Diagrama de sequência Agendamento 
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7.3.3 Diagrama de sequencia agendamento não disponível 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13 Diagrama de sequência agendamento não disponível 
 
 
 
 

7.3.4 Diagrama de sequência Ocorrências  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 Diagrama de sequência registro de ocorrências 
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8. EVOLUÇÃO DAS INTERFACES 

 
 
 

Este capítulo irá mostrar a evolução das interfaces devido à utilização das 

técnicas utilizadas na metodologia. 

 
A figura 15 mostra o primeiro protótipo que seria a tela de login, até o momento 

foi discutido se no sistema poderia haver uma divisão de usuário por este meio, 

separando o nível de acesso por síndico e morador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 Acesso sistema Condomínio Fácil Protótipo inicial. 
 

Já a figura 16 comparado com a figura 26 mostra a evolução do sistema, além do 

acesso ser separado por nível (síndico, morador, porteiro) sendo que o síndico tem uma 

senha específica que acessa o sistema com privilégios enquanto o morador que tem um 

limite de telas para seu uso, já o porteiro tem o sistema acessado pelo síndico. Foi 

inserida uma parte de cadastro caso ninguém dos autores tenha o acesso. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16: Seleção Cadastro sistema Condomínio Fácil Protótipo inicial 
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Como tela inicial do Sistema voltada para acesso ao síndico, as funcionalidades 

foram divididas em telas, organizando o acesso pelo menu lateral esquerdo por botões 

que direcionam as telas de cada ferramenta. 

 
Facilitando a administração, a tela principal demostra todas as movimentações 

realizadas no sistema (Tela Eventos do dia), auxiliando o gestor e otimizando seu tempo, 

sem a necessidade de abrir cada módulo para verificação (figura 17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 17: Interface Síndico, sistema Condomínio Fácil Protótipo inicial 

 

A figura 18 exibe a tela inicial do sistema voltada ao morador, na tela inicial o 

morador pode visualizar os eventos que serão realizados no dia Exemplo: manutenções, 

festas etc, também possui o menu lateral esquerdo que possibilita os acesso as 

respectivas ferramentas como Exemplo: Ocorrências e Agendamentos. 
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Figura 18: Interface Morador, sistema Condomínio Fácil  Protótipo inicial 
 

A partir dos requisitos analisados na tabela 1 referente aos concorrentes foi 

verificado que as principais funcionalidades dos sistemas estão relacionadas ao módulo 

financeiro, dispondo menos importância da parte de layout ao utilizador, a apresentação 

das funcionalidades na tela do sistema estão inseridas de forma aleatória não 

apresentando um menu principal, a interação com o usuário e flexibilidade de alguns 

sistemas analisados esta desatualizada, somente exibindo os módulos básicos para sua 

utilização. 

 

8.1 TELAS FINAIS DO SISTEMA 
 
 
Para a divulgação do produto e portal de acesso do sistema foi desenvolvido a 

página web Condomínio Fácil, foi utilizado à versão de página HTML5 atualizada, com 

designer responsivo para acesso a múltiplas plataformas (tablets, smartphone, 

notebooks) com layout atualizado o site informa aos utilizadores as principais 

ferramentas do sistema e também sobre os desenvolvedores. 

A tela de apresentação do sistema divulga algumas das aplicações do mesmo, e 

também uma forma de divulgar (marketing) do produto. A figura (19) demonstra o página 

do site Condomínio Fácil, na parte superior da tela lado esquerdo é exibido o nome do 

Sistema este é um link que ao ser acionado realizada a abertura do menu para acesso a 

páginas informativas e o primeiro botão de login, que direciona a página de login do 

sistema, na página principal também possui o botão em vermelho claro que direciona a 

página de login. 
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Figura 19 Página de divulgação e portal de acesso 

 

 

 

Na figura 20, exibe o informativo presente na tela principal do site, referente à 

funcionalidade para gerenciamento do acesso, caracterizando uma parte importante 

como quesito de controle de segurança do condomínio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20 Página de divulgação e portal de acesso 
 
 

 

A figura 21 exibe parte da tela principal do site, relatando a funcionalidade de 

controle de vagas de garagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21 Página de divulgação e portal de acesso 
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A figura 22 exibe quesitos de marketing do sistema demostrando quais 

benefícios o sistema possui para administradores predais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23 Página de divulgação e portal de acesso 
 
 

 

A figura 24 presente na tela principal do site, divulga a funcionalidade que efetua 

a reserva do salão de festas. 
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Figura 24 Página de divulgação e portal de acesso 
 
 

O site possui o botão LOGIN dentro do menu principal e o botão de acesso do 

sistema na página principal que dão acesso a página de login do sistema. 

 
A figura 25 mostra a tela de login do sistema constando os campos Usuário e 

Senha, para que o cliente possa acessar a plataforma do sistema a qual mesmo se 

designa, sendo ele síndico, morador ou porteiro. 

 
O menu de acesso possui o botão cadastro que direciona para a página de 

cadastro do porteiro ou morador os quais podem selecionar os respectivos módulos 

que utilizarão. 
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Figura 25 Tela de login do sistema 
 

Na tela principal (figura 26) de visualização do portal do síndico possui o 

informativo das movimentações realizadas no sistema para auxílio do gerenciamento 

dos módulos, constando os números de pendências como exemplo, ocorrências e 

também o número de acessos realizados no condomínio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26 Tela principal portal do síndico 
 

A tela cadastro de moradores acessada pelo botão moradores no menu do portal 

do síndico onde o mesmo pode realizar o cadastro alteração e exclusão dos dados 

referentes ao responsável de cada apartamento, é possível o registro da vaga da 

garagem referente ao apartamento que o morador se situa. A tela de cadastro de 

moradores possui o botão listar cadastros que exibe o cadastro de todos representantes 

de cada moradia de condomínio (figura 27). 
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Figura 27 Tela cadastro Moradores 

 

A tela de cadastro de ocorrências acessada pelo botão ocorrências no menu 

principal, presente no portal do síndico, possui os campos para cadastro de ocorrências 

que o morador possa realizar, como administrador do sistema o síndico possui a opção 

de listar todos os chamados, abertos pelos moradores tendo a opção de resolver o 

chamado, abrindo uma tela para cadastro da resolução do chamado. Através da tela de 

chamados o morador e síndico podem trocar informações relevantes as ocorrências, 

solicitações e mensagens referentes ao convívio predial. 

O chamado aberto tem por início seu status definido como aberto, caso o morador 

tenha resolvido o incidente, o mesmo pode cancelar este chamado. O síndico resolvendo 

o chamado aberto passa a opção do status do chamado para resolvido e o morador pode 

listar se os chamados conferindo a resolução que foi dada pelo síndico. 

Este módulo possibilita a troca de informações entre o morador, síndico e o 

porteiro sendo de suma importância para a administração do condomínio, estando a 

frente dos problemas que podem ocorrer e resolvendo os mesmos de forma rápida e 

hábil, estando o síndico ou morador independente de sua localização. Na tela de 

cadastro de ocorrências ocorre a de troca de informações por meio de solicitações ou 

mensagens, onde o tipo de informação enviada ao síndico é validada pelo campo tipo de 

tarefa, o morador seleciona o caráter de informação enviada conforme a figura 28. Está 

funcionalidade auxilia o administrador predial tendo o diferencial de troca de informações 

de maneira rápida, solicitação do morador e resposta do síndico referente à tratativa, 

assim como pesquisado que não ocorre esta troca de informações nos demais sistemas 

presentes no mercado. 
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Figura 28 Tela de gerenciamento de ocorrências 
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A figura 29 mostra a tela de acesso a qual será realizado pelo porteiro, o cadastro 

da entrada de visitantes ou empresas que realizarão atividades no condomínio, a partir 

deste registro o síndico poderá pesquisar os acessos realizados no condomínio tendo o 

controle da entrada e saída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 29 Tela registro de visitantes 
 
 
 

 

A figura 30 demonstra a tela de solicitação de agendamento das áreas privadas 

do condomínio tendo como exemplo, salão de festas e churrasqueiras. O morador 

realizará o cadastro da data desejada para a realização do evento, após clicar no botão 

verificar disponibilidade o sistema retorna a mensagem reserva realizada ou não 

disponível, fazendo a verificação no banco de dados das datas cadastradas. 
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Figura 30 Tela reserva área comum 
 

A figura 31 mostra a tela de cadastro das empresas e terceiros que estarão 

realizando atividades no condomínio, tem como o papel de auxilio ao porteiro listando 

todos os contatos cadastrados para possíveis emergências que venham a ocorrer, 

facilitando os meios de contato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 31 Tela de Cadastro de prestadoras de serviço 
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A figura 32 mostra a tela responsável pelo gerenciamento contábil do condomínio 

possibilitando o cadastro dos débitos e créditos referentes ao mês corrente, possui o 

botão faturamento do mensal que realiza o demonstrativo do balancete mensal emitindo 

um relatório em PDF que pode ser acessado e efetuado o download pelos moradores, 

repassando assim a transparência da administração contábil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 Tela de registro Contábil 
 

A figura 33 demonstra a tela de cadastro de atividades que ocorrerão no 

condomínio possibilitando para o síndico informar com antecedência informações de 

manutenções prediais e demais atividades desenvolvidas durante a semana no 

condomínio. Caso o morador solicite pelo portal de ocorrências o anúncio de algum 

produto o síndico pode realizar o cadastro desta informação neste módulo sendo visível 

a todos os condôminos. 
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Figura 33 Tela de Cadastro de Atividades Prediais 

 

A figura 34 demostra a tela para armazenamento de documentos e referentes ao 

condomínio (atas) exemplo: 1.jpg, 2.jpg e 3.jpg, possuindo o botão de procura para 

realização de anexo do arquivo e o botão enviar documento que realiza o salvamento no 

banco de da1dos, a tela também lista os documentos já anexados no diretório, e 

possibilita a visualização e download, pelo morador ou síndico. 
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Figura 34 Tela de Publicação de documentos 
 

A figura 35 demostra o menu principal do portal do síndico, contendo o ultimo 

botão LOGOFF, que ao ser acionado efetua ‘logoff’ (desconecta a sessão do portal), 

retornado para a tela principal do sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 35 Tela Menu do Portal do síndico 
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A figura 36 mostra a tela inicial do portal do morador e porteiro, esta tela já mostra 

os eventos do dia com os horários e as áreas que estarão com atividades ativas e seus 

respectivos responsáveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 Tela Principal do Portal Porteiro/Morador 
 

A figura 37 mostra o menu relacionado ao portal de acesso do porteiro e os 

botões de acesso as respectivas funcionalidades relacionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 37 Menu Portal Porteiro 
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A figura 38 mostra o menu relacionado ao portal de acesso do morador e os 

botões de acesso as respectivas funcionalidades relacionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 38 Menu Portal Morador 

 
 
 
9. DICIONARIO DE DADOS 

 

Explicação de cada tabela utilizada para armazenamento dos dados e seus devidos 

campos, posteriormente as tabelas (1,2,3,4,5,6,7,8,9.10.11.12.13). 

 Entidade VISITANTE, utilizada para armazenar os dados dos visitantes do 

condomínio, contendo os campos, NOME, CPF/RG, PLACA, VEICULO, TIPO, EMPRESA, 

DATA, HORA, DESCRICAO e PORTARIA.

 Entidade USUARIO utilizada para armazenar os dados referentes ao acesso no 

sistema contendo os campos de validação, ID, LOGIN, SENHA e VALIDAR referente ao 

tipo do usuário que acessara a plataforma correspondente.
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 Entidade SINDICO, refere-se aos dados do síndico que serão armazenados 

para controle de utilização do sistema, integra os dados do condomínio que o mesmo 

administra entre eles NOME, EMAIL, SEXO, CONDOMINIO, ENDERECO, BAIRRO, PAIS, 

TELEFONE, QTDPORTARIAS, QTDAREASPRIVADAS e TOTALFUNCIONARIOS.

 Entidade SERVICO, utilizada para cadastrar os dados das empresas que 

realizaram atividades no condomínio, também será cadastrado números importantes para 

auxilio do setor de portaria, constando os dados, NOME/FANTASIA, TELEFONE, EMAIL e 

ATIVIDADES.

 Entidade OCORRENCIA, utilizadas para armazenar os dados referentes as 

ocorrências do condomínio, seus campos são, IDOCORRENCIAS, STATUS, 

DATADEABERTURA, DATADECONCLUSAO, HORA, NOME, EMAIL, ANDAR, FONE, 

APTO, TIPO, DESCRISAO e RESOLUCAO.

 Entidade MORADOR, utilizada para gerenciamento dos responsáveis por cada 

apartamento do condomínio constando os dados no cadastro,NOME, EMAIL, SEXO, 

FONE, ANDAR, APT, QTDMORADORES, LOGIN, SENHA.

Entidade FATURAMENTO,   responsável    pelo    cadastro    da movimentação  de  

contas  referentes  ao  condomínio,  com  os  dados,D FATURAMENTO, MÊS, 

VALORRECEBIDO, VALORPAGO, DATAPGTO, DATAVENC, TOTALLUCRO, 

TOTALDESPESAS. 

 Entidade, EVENTO, responsável pelo armazenamento dos dados referentes a 

atividades prediais que ocorreram contendo os dados,IDEVENTOS, DESCRICAO, DATA, 

LOCAL, HORAINICIO, HORATERMINO, RESPONSAVEL.

B Entidade CONTASRECEBER, utilizada para armazenar as contas a receber 

destinadas ao condomínio, contendo os dados, IDCONTASRECEBER, 

RAZAO/FANTASIA, VALOR, DATAVENCIMENTO. 

 Entidade CONTASPAGAR, utilizada para armazenar as contas a PAGAR 

destinadas ao condomínio, contendo os dados,IDCONTASPAGAR, RAZAO/FANTASIA, 

VALOR, DATAVENCIMENTO.

 Entidade CANCELADO, responsável pelo armazenamento dos dados dos 

chamados com campo STATUS “cancelado” contendo os dados,IDCANCELADOS, 

IDCHAMADO, DATA, DESCRICAO.

 Entidade AGENDAMENTO, utilizada para armazenar os dados dos eventos que 

ocorreram nas áreas privadas do condomínio, contendo dados como, 

IDAGENDAMENTOS, DATADOEVENTO, AREACOMUN, HORAINICIO, HORATERMINO, 

APTO, RESPONSAVEL, FONE.
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TABELA: VISITANTE 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
      

PK `IDVISITANTES` id código registro INTEIRO 11 - 
      

 `NOME` Nome do visitantes CARACTER 50 - 
      

 `CPF/RG` Cpf/RG INTEIRO 13 - 
      

 `PLACA` Placa do veiculo CARACTER 10 - 

      

 `VEICULO` Tipo do veículo CARACTER 30 - 
      

 `TIPO` Visitante ou Empresa CARACTER 30 - 
      

 `EMPRESA` Nome da empresa CARACTER 30 - 

  prestadora serviço    
      

 `DATA` Data do acesso DATE - - 
      

 `HORA` Hora TIME - - 
      

 `DESCRICAO` Descrição da atividade CARACTER 30 - 

  realizada    
      

 `PORTARIA’ Numero da portaria de INTEIRO 5 - 

  acesso    
      

Tabela 2: VISITANTE  
 
 
 
 
 
 
 

 

TABELA: USUARIO 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 

      

PK `ID` Id código usuário INTEIRO 5 - 
      

 `LOGIN` Nome de login acesso CARACTER 20 - 

  sistema    
      

 `SENHA` Senha de acesso sistema INTEIRO 20 - 
      

 `VALIDAR` Tipo de usuário CARACTER - - 
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Tabela 3: USUARIO 
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TABELA: SINDICO 
 

 CAMPO   DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
          

PK ‘IDSINDICO’   Código de registro INTEIRO 15  

          

 `NOME`   Nome do síndico CARACTER 50 - 
          

 `EMAIL`   E-mail do síndico CARACTER 30 - 
          

 `SEXO`   Campo sexo VARCHAR 20 - 
          

 `CONDOMINIO`   Nome do Condomínio CARACTER 100 - 

    que atua     
          

 `ENDERECO`   Endereço CARACTER 100 - 
          

 `BAIRRO`   Bairro CARACTER 30 - 
          

 `PAIS`   País CARACTER 30 - 
          

 `TELEFONE`   Telefone INTEIRO 50 - 
          

 `QTDPORTARIAS`   Quantidade de INTEIRO 30 - 

    portarias     
          

 `QTDAREASPRIVADAS`  Quantidade áreas INTEIRO 30 - 

    reserva     
          

 `TOTALFUNCIONARIOS’  Total de funcionários INTEIRO 30 - 
          

   Tabela 4: SINDICO     

          
TABELA: SERVICO         

        

 CAMPO DESCRIÇÃO  CARACTER  TAM DEC 
        

PK `IDFANTASIA` Código de registro banco  INTEIRO  11 - 
        

 `NOME/FANTASIA` Nome da empresa  CARACTER  30 - 
        

 `TELEFONE` Telefone  INTEIRO  30 - 
        

 `EMAIL` E-mail  CARACTER  50 - 
        

 `ATIVIDADES` Atividade  CARACTER  100 - 
         

   Tabela 5: SERVIÇO     
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TABELA: OCORRENCIA 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
      

PK `IDOCORRENCIAS` Código de registro das INTEIRO 11 - 

  ocorrências    
      

 `STATUS` Status da ocorrências CARACTER 15 - 

  aberto/cancelado ou    

  resolvido    
      

 `DATADEABERTURA` Data de abertura do DATE - - 

  chamado    
      

 `DATADECONCLUSAO` Data de conclusão do DATE - - 

  chamado`    
      

 `HORA` Hora de abertura TIME - - 
      

 `NOME` Nome do solicitante CARACTER 5 - 
      

 `EMAIL` E-mail do solicitante CARACTER 5 - 
      

 `ANDAR` Andar do solicitante INTEIRO 30 - 
      

 `FONE` Telefone do solicitante INTEIRO 30 - 
      

 `APTO` Apartamento INTEIRO 30 - 
      

 `TIPO’ Tipo de solicitação CARACTER 15 - 

  ocorrências, aviso,    

  mensagem    
      

 `DESCRICAO` Descrição da ocorrência CARACTER 150  

      

 `RESOLUCAO` Descrição da resolução CARACTER 150  

  da ocorrência    
      

Tabela 6: OCORRENCIA 
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TABELA: MORADOR 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
      

 `NOME` Nome do morador CARACTER 100 - 
      

 `EMAIL` E-mail do morador CARACTER 50 - 
      

 `SEXO` Sexo do morador CARACTER 20 - 
      

 `FONE` Telefone do morador INTEIRO 30 - 
      

 `ANDAR` Número do andar da INTEIRO 20 - 

  moradia do morador    
      

PK `APT` Número do apartamento e INTEIRO 10 - 

  chave primaria de registro    
      

 `QTDMORADORES` Quantidade de pessoas no INTEIRO 30 - 

  apartamento    
      

 `LOGIN` Login do morador CARACTER 50 - 
      

 `SENHA` Senha do morador INTEIRO 30 - 
      

  Tabela 7: MORADOR    

     
TABELA: FATURAMENTO     

      

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
      

PK `IDFATURAMENTO` Código de registro banco de INTEIRO 11 - 

  dados`    
      

 `MES` Mês regente do relatório CARACTER 11 - 
      

 `VALORRECEBIDO` Valor recebido FLOAT 50 - 
      

 `VALORPAGO` Valor pago FLOAT 50 - 
      

 `DATAPGTO` Data de pagamento DATE - - 
      

 `DATAVENC` Data de vencimento DATE 5 - 
      

 `TOTALLUCRO` Total do lucro FLOAT 50 - 
      

 `TOTALDESPESAS` Total de despesa FLOAT 50 - 
      

Tabela 8: FATURAMENTO 
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TABELA: EVENTO 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO  CARACTER  TAM DEC 
         

PK `IDEVENTOS` Código registro do evento  INTEIRO 11 - 
         

 `DESCRICAO` Descrição da atividade a ser  CARACTER 50 - 

  realizada no condomínio      
         

 `DATA` Data do evento  DATE - - 
         

 `LOCAL` Local que a atividade será  CARACTER 100 - 

  realizada      
         

 `HORAINICIO` Hora de inicio da atividade  TIME - - 
         

 `HORATERMINO` Hora de termino da  TIME - - 

  atividade      
         

 `RESPONSAVEL` Responsável pela atividade  CARACTER 100 - 
         

   Tabela 9: EVENTO      
        

TABELA: CONTASRECEBER      

         

 CAMPO  DESCRIÇÃO  CARACTER  TAM DEC 
        

PK `IDCONTASRECEBER` Código de registro da  INTEIRO  11 - 

   conta a receber      
         

 `RAZAO/FANTASIA`  Nome da empresa  CARACTER  100 - 

   devedora      
         

 `VALOR`  Valor da fatura  FLOAT  - - 
         

 `DATAVENCIMENTO`  Data de vencimento  DATE  - - 
       

 Tabela 10: CONTAS A RECEBER    

        

TABELA: CONTASPAGAR        

         

 CAMPO  DESCRIÇÃO  CARACTER  TAM DEC 
         

PK `IDCONTASPAGAR`  Código de registro da  INTEIRO  11 - 

   conta a Pagar      
         

 `RAZAO/FANTASIA`  Nome da empresa a  CARACTER  100 - 

   realizar o pagamento      
         

 `VALOR`  Valor da fatura  FLOAT  - - 
         

 `DATAVENCIMENTO`  Data de vencimento  DATE  - - 
         

Tabela 11: CONTAS A PAGAR 
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TABELA: CANCELADO 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
      

PK `IDCANCELADO` Código de cancelamento INTEIRO 5 - 
      

 `IDCHAMADO` Número do chamado INTEIRO 5 - 
      

 `DATA` Data de cancelamento CARACTER 50 - 
      

 `DESCRICAO` Descriação do CARACTER 100 - 

  cancelamento    
      

Tabela 12: CANCELADO  
 
 
 
 
 

 

TABELA: AGENDAMENTO 
 

 CAMPO DESCRIÇÃO CARACTER TAM DEC 
      

PK `IDAGENDAMENTOS` Código de registro da INTEIRO 11 - 

  reserva da área privada    
      

 `DATADOEVENTO` Data do evento a ser DATE - - 

  realizado    
      

 `AREACOMUN` Local que será realizado o CARACTER 50 - 

  evento    
      

 `HORAINICIO` Hora de inicio do evento TIME - - 
      

 `HORATERMINO` Hora de término do TIME - - 

  evento    
      

 `APTO` Numero do apartamento INTEIRO 30 - 
      

 `RESPONSAVEL` Nome do responsável CARACTER 100 - 

  pelo evento    
      

 `FONE` Telefone do responsável INTEIRO 30 - 
      

Tabela 13: AGENDAMENTO 

 
 
10. PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO UTILIZADA 
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Todo o sistema que é desenvolvido necessita de softwares para tal acontecimento, 

abaixo segue as plataformas de programação utilizadas para o desenvolvimento do sistema. 

 

10.1 Eclipse (Software) 
 

 
De acordo com Gonçalves (2007), Eclipse é um IDE para desenvolvimento Java, 

porém suporta várias outras linguagens a partir de plugins como C/C++ ,PHP, ColdFusion, 

Python, Scala e plataforma Android. Ele foi feito em Java e segue o modelo open source de 

desenvolvimento de software. Atualmente faz parte do kit de desenvolvimento de software 

recomendado para desenvolvedores Android. 

O projeto Eclipse foi iniciado na IBM que desenvolveu a primeira versão do produto e 

doou-o como software livre para a comunidade. Hoje, o Eclipse é o IDE Java mais utilizado 

no mundo. Possui como característica marcante o uso da SWT e não do Swing como 

biblioteca gráfica, a forte orientação ao desenvolvimento baseado em plug-ins(biblioteca de 

suporte de códigos para o desenvolvimento) e o amplo suporte ao desenvolvedor com 

centenas de plug-ins que procuram atender as diferentes necessidades de diferentes 

programadores. 

 
 
10.2 XAMPP (Software) 
 
 

Segundo Videiro (2014), XAMPP é um pacote de instalação automática que deixa o 

computador local pronto para gerenciar páginas web. O software inclui o servidor Apache, o 

MySQL e o PHP, além de outras linguagens e recursos, como um cliente FTP. 

XAMPP significa Cross-Platform (X), Apache (A), MySQL (M), PHP (P) e Perl (P). É 

uma distribuição Apache simples e leve que torna extremamente fácil para os 

desenvolvedores a criar um servidor web local para fins de teste. O que é necessário para a 

configuração de um servidor web – aplicativo de servidor (Apache), banco de dados 

(MySQL) e linguagem de script (PHP) - está incluída em um ficheiro executável simples. 

XAMPP também é multi-plataforma, o que significa que funciona igualmente bem em Linux, 

Mac e Windows. Desde a maioria das implantações reais de servidor web usar os mesmos 

componentes como XAMPP, faz a transição de um servidor de teste local para um servidor 

ao vivo é extremamente fácil também. 

 
 
 

10.3 MySQL 
 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados, que usa a linguagem 

sql como interface, este banco de dados é conhecido pela facilidade de utilização, interface 

simples e a capacidade de funcionamento em diferentes plataformas de sistemas, utilizando 

por grandes instituições como exemplo Google, NASA, Cisco Sytems entre outras, tendo 
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sucesso pela capacidade de processamento dos dados, robustez, de fácil integração com a 

linguagem PHP, tendo sua utilização de pacotes dominante na hospedagem de sites na 

internet. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A idealização do trabalho de conclusão de curso teve por base a criação de uma 

ferramenta para auxílio dos administradores de condomínio, os conceitos abordados na 

pesquisa buscaram o aprofundamento na interação do administrador (síndico) e os 

utilizadores do condomínio (moradores), através de um protótipo de sistema que 

possibilitasse o fácil entendimento destes usuários e que fosse atrativo a sua utilização. 

Através da metodologia de pesquisa realizada foi constatado que, as ferramentas 

presentes no mercado não possuíam módulos de auxílio para comunicação entre o síndico 

e os moradores, o portal de ocorrências possibilitou a troca de informações preenchendo 

esta lacuna ausente nas demais ferramentas existentes. Por meio de um menu com as 

funcionalidades organizadas o sistema obteve o fácil manuseio e de auto entendimento 

pelos usuários. Dentre os concorrentes foi observado que seus layouts não eram atrativos 

ao utilizador com as funcionalidades colocadas de forma aleatória deixando suas telas 

poluídas. 

Outro importante aspecto analisado com as entrevistas, foi o público que será 

atingido, pois a grande maioria não conhece um sistema ou não tem acesso a ele em seus 

devidos condomínios. Foram adquiridas outras funções que até então antes das pesquisas 

não eram de suma importância mais acabaram sendo uma das principais questões, que é o 

acesso dos moradores as atas de reuniões. 

Diante dos fatores apresentados neste trabalho, conclui-se que o mercado se mostra 

otimista para receber este sistema, que auxiliara os gestores de condomínio, otimizando 

tempo de trabalho, com a solução de incidentes de forma conjunta, aproximando os 

moradores para a visão de gestão predial, levando assim o perfeito convívio entre 

administradores, funcionários e moradores. 
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