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Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de 

Experiência, sobretudo, com objetivo de contribuir no debate científico educacional. 

O ensino já não é mais como outrora, inclusive pelas diversas modalidades 

existentes: presencial, semi-presencial, a distância entre outras tantas possibilidades de 

misturas e conexões possíveis. Essas aplicações já são conhecidas no contexto 

educacional brasileiro, estimulados pelos novos caminhos que a Educação no século 

XXI está tomando, bem como as mudanças no perfil dos alunos nascidos a partir dos 

anos 2000, que ficaram conhecidos como Nativos Digitais. 

Nas propostas educacionais, este público se sente mais cativado com aulas 

mais dinâmicas, interativas e, se possível, com recompensas instantâneas. Neste sentido, 

mesmo com uma perspectiva menos centralizada, a aprendizagem pode acontecer de 

forma mais eficiente, pois os alunos podem empenhar-se mais, por estarem gostando do 

processo e, desta forma, tornando a experiência educacional mais prazerosa e 

motivadora. 

Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada, 

convido, não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com 

interesse educacional, para fazerem a leitura do E-book Amplamente: Educação no 

século XXI, visando conhecer o debate científico atual da Educação no Brasil. Tenham 

uma boa leitura! 

  

Luciano Luan Gomes Paiva 
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 CAPÍTULO II  

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DE UM ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA NO 

MUNICÍPIO DE PENDÊNCIAS/RN 

Antônia Silvana da Fonseca Bichão
2
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RESUMO: 

A atividade de contação de histórias é um recurso psicopedagógico importante no 

desenvolvimento dos alunos que frequentam regularmente o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), uma vez que tais sujeitos, em sua maioria deficientes intelectuais, 

apresentam baixa autoestima, dificuldades de aprendizagem e defasagem de conteúdo. 

Assim, utilizar recursos pedagógicos como a contação de histórias durante os 

atendimentos pode se constituir em uma estratégia para promoção do desenvolvimento e 

inclusão desses sujeitos. Partindo dessas considerações, o presente artigo tem como 

objetivo refletir sobre a importância da contação de histórias no processo de ensino-

aprendizagem de crianças com deficiência a partir do desenvolvimento de uma pesquisa 

de intervenção junto a um estudante atendido no município de Pendências/RN. Esta 

proposta de pesquisa teve o intuito tanto de incentivar o gosto pela literatura, quanto 

aprimorar a leitura, primando ainda pela formação de caráter do aluno, por meio das 

reflexões sobre as histórias contadas. Os resultados obtidos apontaram que, a partir da 

contação de histórias, o aluno aumentou a capacidade de comunicação, ampliando ainda 

que em pequena escala o vocabulário. Além disso, desenvolveu a oralidade, a 

criatividade na escrita, melhor entonação na leitura, além de conhecer valores, os 

costumes e a cultura de outros tempos. 

PALAVRAS-CHAVE: Contação de histórias. Crianças com deficiência. Ensino-

aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que as características humanas dependem do convívio social e da 

satisfação das necessidades por meio da interação com as outras pessoas no mundo 

social. Essas necessidades não implicam somente a sobrevivência física, mas também 

psicológica da pessoa, o que precisa de incentivos como proteção, amparo e 

conhecimento para que o indivíduo possa desenvolver-se plenamente. Diante disso, 

compreendemos que 

                                                 
2Especialista em Psicopedagogia Clínica E Institucional pela Faculdade Maciço De Batureté (FMB). Professora de 

Educação Infantil na cidade de Pendências/RN. E-mail: silvanafonseca2016@gmail.com  
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[...] é mediante a educação que o homem pode aperfeiçoar-se e 

transgredir, aumentar seus conhecimentos de mundo, tornar-se 

responsável e conquistar independência e autossuficiência. Portanto, 

privar uma pessoa de educação significa privá-la também de seus mais 

legítimos direitos.” (DENARI, 2004, p. 278). 

Quando se pretende construir uma prática pedagógica que possa garantir um 

processo de aprendizagem significativo é necessário que se tenha atenção quanto ao que 

é e como ele ocorre, pois ensinar é muito mais que transmitir conhecimento. 

Quanto à aprendizagem significativa, Ausubel (1963, p. 58) aponta-nos que “a 

aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e 

armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo 

de conhecimento.” Assim, compreendemos que a aprendizagem significativa envolve 

aquisição/construção de significados. É no andamento da aprendizagem significativa 

que o significado lógico dos materiais de aprendizagem se transforma em significado 

psicológico para o sujeito que aprende. 

Dentro desse contexto, a docência é uma atividade muito complexa justamente 

por basear-se na relação social entre pessoas tão diferentes entre si e com 

potencialidades para diversas áreas e cabe ao professor administrar todas essas 

complexidades e todos os outros fatores externos a sua sala de aula, mas que interferem 

substancialmente na relação de ensino-aprendizagem que estabelece com seus alunos. 

Atualmente, tem-se discutido e estudado muito sobre a tão falada inclusão nas 

escolas, apesar de ser uma problemática recente se comparada ao histórico de outros 

movimentos educacionais, trata-se de um desafio que deve ser enfrentado, dialogado, 

construído e reconstruído. É um debate que deve ser mais discutido principalmente 

entre os educadores que atuam com esta nova demanda, pois, conforme nos expõe 

Oliveira (2003, p. 60): 

A conscientização de que a sociedade e a educação excluem, como 

excluem, porque excluem e quem exclui, pressupõe o “anúncio” de 

um projeto detransformação da sociedade, de cujo processo, a 

educação faz parte, e de um processo de luta ético-política pela 

libertação dos oprimidos. (OLIVEIRA, 2003, p. 60). 

Nesse sentido, percebemos que a exclusão aponta para a necessidade de a 

sociedade e a escola serem transformadas por meio de ações pedagógicas de 

conscientização sobre a necessidade da inclusão social e escolar, sendo que a prática 



 

37 

 

pedagógica precisa contemplar ações mais reais, força de vontade, tomada de 

consciência de todos aqueles atores que estão, direta ou indiretamente, envolvidos com 

a questão da inclusão dos alunos com deficiência no ensino. 

Considerando isso, o presente estudo aborda sobre a importância da contação de 

histórias no processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência, pois 

acreditamos tratar-se de uma ferramenta que estimula a curiosidade na criança, desperta 

o imaginário, a construção de ideias, expande seus conhecimentos e faz com que ela 

vivencie situações de alegria, tristeza, medo, entre outros, ajudando a resolver esses 

conflitos e criando novas expectativas. 

De acordo com Bettelheim (2009), em outras palavras, as histórias representam, 

de forma imaginativa, aquilo em que consiste o processo sadio de desenvolvimento 

humano. O conto não poderia ter seu impacto psicológico sobre a criança se não fosse 

primeiro e antes de tudo uma obra de arte. 

Diante disso, o ato de narrar histórias além de trabalhar a emoção é também uma 

atividade lúdica que socializa, educa e informa. Assim, a contação de histórias 

desenvolve a capacidade cognitiva nas estruturações mentais das crianças, fornece 

elementos para a imaginação, estimula a observação e facilita a expressão de ideias. 

Diante dos desafios impostos pela abordagem temática em ênfase, nos 

questionamos: No cotidiano do Atendimento Educacional Especializado a narração de 

histórias pode contribuir para o trabalho, para o professor e, consequentemente, auxiliar 

no processo de ensino-aprendizagem de crianças com deficiência? 

O objetivo geral deste estudo é refletir sobre a importância da contação de 

histórias no processo de ensino-aprendizagem de crianças com deficiência. Para isso, no 

presente estudo investigamos sobre a contribuição do trabalho com a contação de 

histórias no desenvolvimento de crianças com deficiência contempladas pelo 

Atendimento Educacional Especializado no município de Pendências/RN. 

No primeiro capítulo aborda-se a importância das histórias infantis como 

atividades interativas. O segundo capítulo relaciona a contação de histórias e a 

aprendizagem de crianças com deficiência, demonstrando a importância da narração de 

histórias no contexto da educação. Posteriormente, temos as considerações finais em 

que se pretende confirmar a importância de contar histórias na Educação Infantil, o que 
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permita à criança com deficiência entrar no mundo da imaginação, aprender e construir 

seu conhecimento e suas referências para a vida. 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

Nesta sessão, discorremos sobre a contação de histórias, especialmente sobre a 

história e o conceito do termo, bem como discutimos sobre a sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem da criança com deficiência. Contar histórias: uma 

atividade interativa 

 

CONTAR HISTÓRIAS: UMA ATIVIDADE INTERATIVA 

No panorama educacional legislativo do Brasil, temos as contribuições da Lei de 

Diretrizes e Bases que estabelece o norte para a educação. Em seu artigo 22 da Lei nº 

9.394/96 (LDB), a Educação Básica - composta pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio -, tem por finalidade “desenvolver o educando, 

assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 

1996), fato que nos torna responsáveis pelo provimento de uma educação enquanto 

política pública voltada ao desenvolvimento integral dos nossos alunos, por meio do 

conhecimento, da vivência da valorização dos recursos ambientais regionais, para que 

possamos implementar ações locais, e, assim, elencar perspectivas futuras no âmbito 

nacional. 

Além disso, temos o as Diretrizes Curriculares Nacionais, que determinam que a 

ação educativa deve se organizar para que as crianças desenvolvam as capacidades de 

explorar o ambiente, para que possam se relacionar com pessoas, estabelecer contato 

com pequenos animais, com plantas e com objetos diversos, manifestando curiosidade e 

interesse, bem como, interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e 

natural, formulando perguntas, imaginando soluções, manifestando opiniões sobre os 

acontecimentos, buscando informações, confrontando ideias, e estabelecer algumas 

relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de outros grupos, bem 

como entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua 

importância para a preservação das espécies e para a qualidade da vida humana, pois 
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Educar significa, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir 

para o desenvolvimento das capacidades infantis na relação 

interpessoal, [...] respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. (BRASIL, 

1998, Vol. 1, p. 23). 

Nesse processo, as atividades propostas precisam levar em conta os interesses, as 

curiosidades e as necessidades formativas dos alunos. Nesse contexto, a contação de 

histórias é fundamental no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias 

ao desenvolvimento integral dos alunos, pois a partir destas, são explorados os 

sentimentos, as emoções, e, ao fazer isso, elas têm a possibilidade de re-elaborá-la e 

reformulá-las. 

Cabe ao professor organizar situações em que as contações de histórias ocorram 

de maneira diversificada para propiciar às crianças a possibilidade de criação por meio 

do estímulo da imaginação, da criatividade, da novidade, e, assim, elaborarem de forma 

pessoal e independente, suas emoções, seus sentimentos, seus conhecimentos, e possam 

atuar efetivamente no meio social. 

A escola, portanto, tem o papel fundamental de promover momentos de contação 

de histórias às crianças do AEE, como uma atividade de promoção ao processo de 

socialização capaz de promover a interação consigo mesmo e com o outro. 

Dentro desse contexto, a narrativa de histórias amplia a aquisição de 

conhecimentos e experiências das crianças, desperta a criatividade, a imaginação, a 

atenção e principalmente o gosto pela leitura. Abramovich (1989, p. 28) afirma que 

A importância de se contar histórias para crianças reside no fato de 

que escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, é 

também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em 

relação a tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar as 

questões (como as personagens fizeram (ABRAMOVICH, 1989, p. 

28). 

Nesse sentido, se o professor consegue por meio da contação de histórias 

propiciar aos estudantes um ambiente saudável, estimulante e facilitador da 

aprendizagem, não haverá no ambiente escolar deficiências nem diferenças, mas sim 

uma prática pedagógica diferenciada que atenda às demandas atuais do meio social no 

que concerne à inclusão. 
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM E CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

Apesar do avanço conquistado no sentido da construção de conhecimento 

teórico efilosófico, no sentido de considerar a aprendizagem da criança com deficiência 

como uma forma mais livre e informal para se educar e formar, a maioria dos 

profissionais da educação infantil tem dificuldades em relacionarem-se com essas 

concepções. 

Muitos ainda incorrem em concepções equivocadas da criança com necessidades 

especiais e sua relação com a aprendizagem, associando-a, muitas vezes, como alguém 

“incapaz”. Sobre este aspecto, Walter (2010, p.12) afirma que 

A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular 

implica o desenvolvimento de ações adaptativas, visando à 

flexibilização do currículo, para que ele possa ser desenvolvido de 

maneira efetiva em sala de aula, e atender as necessidades individuais 

de todos os alunos (WALTER, 2010, p. 12). 

Diante disso, evidenciamos que a contação de histórias como parte de uma 

brincadeira na infância, está mais do que presente no cotidiano das crianças e podemos 

afirmar que se dá em forma de mediação do educador junto ao educando, fazendo a 

criação da identidade da criança através da imaginação. Ela também pode trazer várias 

vantagens sociais lúdicas e cognitivas para a criança. 

Dentro desse contexto, podemos entender a importância do aprofundamento das 

pesquisas e análises voltadas para uma concepção da aprendizagem e a comunicação 

alternativa sob uma perspectiva sociocultural, definindo estes como um meio para a 

criança interpretar e assimilar o mundo. 

A ideia de que na infância através das brincadeiras, as crianças entram em 

contato com os objetos, com a cultura, com as relações sociais e de afeto, fazer com que 

a criança com necessidades especiais tenha melhor contato com o mundo adulto, não de 

forma passiva, mas forma corresponsável. 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 

trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, tomamos a 

experiência do narrador e de cada personagem como nossa e ampliamos nossa 

experiência vivencial por meio da narrativa do autor. “Os fatos, as cenas e os contextos 
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são do plano do imaginário, mas os sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se 

materializam na vida real.” (RODRIGUES, 2005, p. 4). 

O ato de ouvir e contar histórias está quase sempre presente nas nossas vidas. 

Desde que nascemos aprendemos por meios, das experiências concretas das quais 

participamos, mas também através daquelas que tomamos conhecimentos por meio do 

que os outros nos contam. Desta prática humana surgiu o encantamento e o desejo de 

ouvir e contar história. 

Se acentuarmos no dia-a-dia este contato com o livro, mais estaremos 

contribuindo para formar crianças que gostem de ler e vejam na leitura desenvolvimento 

à imaginação e fantasia pelas histórias em geral lidas para elas. A participação das 

crianças nestes momentos de leitura permite que vá construindo seu próprio modelo, 

vivenciando essas experiências, permitindo que cada uma encontre o seu jeito de 

imaginar. 

Quanto mais elementos concretos o professor, a escola e o meio em que vivem 

oferecerem, mais rica se tornará a imaginação da criança. O professor deve dar 

condições para que a imaginação da criança se desenvolva adequadamente a cada etapa 

de pré-aprendizagem da leitura. 

Não devemos compreender a utilização da literatura infantil apenas pelo seu 

caráter pedagógico, didático ou ainda como estimulo à leitura. Mas também como 

instrumento fundamental ao exercício do imaginário através do seu poder de 

encantamento que conduz o público infantil, a adentrar no maravilhoso mundo da 

fantasia. 

Contudo, é importante que a criança olhe ou ouça histórias, imagine os lugares e 

os personagens de modo que perceba uma atitude positiva entorno do livro e da leitura. 

Ao ler uma história ela também ativa o senso crítico. 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança, ouvir, 

muitas e muitas histórias”... escuta-las é o início da aprendizagem para 

ser um leitor,  e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito 

de descobertas e compreensão do mundo (ABRAMOVICH, 1993, p. 

16). 

Nesse sentido, a contação de histórias configura-se como um momento em que 

ela pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e 
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comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos, e lugares que não o seu. 

A partir daí ela pode estabelecer relações com o modo de ser do grupo social ao qual 

pertence. 

No Atendimento Educacional Especializado as histórias são capazes de despertar 

nas crianças gostos e valores, pois quando se conta uma história tem-se vários objetivos 

entre eles, ensinar, instruir, educar e divertir. É um meio de fazer com que a criança que 

está nesta fase de desenvolvimento e descobertas ter o contato com os livros, com a 

dramatização, com lúdico, com o faz de conta, fazendo com que ela desenvolva o seu 

protagonismo, a sua autonomia e autoconfiança por meio das artes de imaginar, pensar, 

descobrir o mundo. 

As possibilidades didático-metodológicas frente à deficiência na escola é algo 

complexo que exige uma total mudança de atitudes e ações, e, principalmente, uma 

mudança do que se pensa ser uma deficiência, pois ela não é algo que possa ser curado, 

exterminado ou normalizado. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Apresentaremos, nesta seção, os aspectos metodológicos que nortearam nossa 

pesquisa, descrevendo sua abordagem, o cenário em que foi realizada e o detalhamento 

do córpus e dos procedimentos metodológicos que utilizamos para coleta e análise dos 

dados. 

 

CÓRPUS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O percurso metodológico do nosso estudo concentra-se, segundo a natureza dos 

dados, como uma pesquisa de evidência qualitativa. Gonsalves (2003, p. 68), discorre 

sobre este assunto enfatizando que esse tipo de pesquisa “preocupa-se com a 

compreensão, com a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os 

outros dão às suas práticas”. 

Em consonância com o autor supracitado, Creswell (2007, p. 186) recomenda as 

características baseadas nos estudos de Rossman e Rallis 1998 (apud CRESWELL, 

2007), que por sua vez, defendem a ideia de que: 
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A pesquisa qualitativa ocorre em um cenário natural. O pesquisador 

qualitativo sempre vai ao local onde está o participante para conduzir 

a pesquisa. Isso permite ao pesquisador desenvolver um nível de 

detalhes sobre a pessoa ou sobre o local e estar altamente envolvido 

nas experiências reais dos participantes (CRESWELL, 2007, p. 186). 

Nesse sentido, para que o nosso estudo se concretizasse de forma consistente e, 

consequentemente, a realização do alcance dos nossos objetivos, realizamos uma 

investigação direta dos dados em seu ambiente natural, a sala de aula, e, deste modo, 

concentraremos o foco de nossa pesquisa na reflexão sobre a contação de histórias no 

processo de ensino- aprendizagem de crianças com deficiência. 

Foi escolhido para desenvolver esta pesquisa o estudo de caso que, segundo Gil 

(2002, p. 32), “Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO AEE: UMA ATITUDE NECESSÁRIA 

A educação, especialmente nas últimas décadas, vem sofrendo diversas 

transformações, ora voltadas para o sistema educacional, ora voltada para o aluno. Essas 

transformações têm refletido no campo da Educação Especial que, por meio de práticas 

inclusivas, objetiva um trabalho que garanta a inclusão de alunos de educação especial, 

bem como o respeito à diversidade no processo educacional. 

Partindo destas considerações, é papel crucial do professor propiciar 

metodologias diversas para que o ensino da leitura se concretize efetivamente. Um dos 

diversos recursos disponíveis para oportunizar o desenvolvimento acadêmico neste 

âmbito é a contação de histórias. 

O significado de escutar histórias é tão amplo, que é uma possibilidade de 

descobrir o mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções 

que todos atravessam e vivem de um jeito ou de outro, por meio dos problemas que vão 

sendo enfrentados. Desenvolvem, também, todo o potencial crítico do aluno. 

De acordo com Abramovich (1989, p. 17), 

[...]é ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções 

importantes como: a tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a alegria, o 

pavor, a impotência, a insegurança e tantas outras mais, e viver 

profundamente isso tudo que as narrativas provocam e suscitam em 

quem as ouve ou as lê, com toda a amplitude, significância e verdade 
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que cada uma delas faz (ou não) brotar. (ABRAMOVICH, 1989, p. 

17). 

Contar histórias no contexto do Atendimento Educacional Especializado pode 

ser considerado um ato de carinho por parte do adulto, que reconhece que o aluno pode 

aprender muito a partir do lúdico. 

Nessa perspectiva, ler ou contar histórias para crianças com necessidades 

educacionais especiais é possibilitar a atividade de sorrir, dar gargalhadas com as 

situações vividas pelas personagens, com as ideias contidas nos contos ou o jeito como 

o autor escreve, além de poder ser cúmplice desse momento de humor, de brincadeira e 

também divertimento. Assim, observamos que, contar histórias abre espaço para o 

indivíduo ampliar seu mundo e enxergar outros mundos, tendo em vista que o próprio 

narrador constrói um mundo de acordo com seus interesses para chamar a atenção do 

seu interlocutor. 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: UMA ATITUDE NECESSÁRIA PARA O 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AEE 

As atitudes e relações cultivadas no processo de ensino-aprendizagem no 

Atendimento Educacional Especializado por meio da utilização da contação de histórias 

forneceram o contorno para uma cidadania mais ativa. 

Diante desse processo, destacamos os resultados de um estudante em específico, 

doravante LJ, regularmente matriculado 5º no do Ensino Fundamental. O referido aluno 

tem 13 anos de idade. Apresenta extrema dificuldade na construção do seu processo de 

aprendizagem, possui atenção comprometida, não consegue envolver-se em atividades 

que requeiram o mínimo de concentração, não consegue realizar as atividades básicas 

de sala de aula, em termos do processo de alfabetização, encontra-se na fase nível 

silábico-alfabético e não denota evolução. 

É um aluno inquieto, não consegue parar no lugar e ater-se às atividades que lhe 

são propostas, não possui organização pessoal e não consegue estabelecer vínculos 

sociais produtivos em sala de aula, não apresentando o mínimo interesse na realização 

das atividades que lhe são apresentadas, pois não consegue concentrar-se por muito 
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tempo em uma só atividade, e a insistência em forçá-lo a realizar alguma atividade 

deixa-o extremamente irritado e agressivo. 

Sua inquietação contribui para sua falta de concentração. Desta forma não 

realiza as atividades pedagógicas propostas. Não há evolução em termos de 

aprendizagem. Não retém informações básicas para construção de estruturas necessárias 

no contexto do processo de alfabetização. Apresenta pré-disposição para a realização de 

atividades com jogos e materiais lúdicos e/ músicas. Consegue formar palavras com 

ajuda dos colegas de sala, mas isso requer acompanhamento constante e sistemático, 

pois não tolera frustração e se algo dá errado já perde o controle e passa ao 

comportamento agitado, fato que o impossibilita de concluir a atividade em ênfase. 

De um modo peculiar, o aluno possui dificuldade, mas começou a ficar mais 

organizado há pouco tempo, antes apresentava sinais de disgrafia, hoje sua grafia está 

um pouco mais legível, sendo dependente do professor, mas realiza as atividades, apesar 

de apresentar bastante lentidão. 

O estudante possui atenção comprometida, não conseguindo envolver-se em 

atividades que requerem o mínimo de concentração, não conseguindo realizar atividade 

básicas que envolvessem escrita e não conseguia diferencias letras e números. 

Em nossas primeiras observações conseguimos detectar que o aludido estudante 

apresentava dificuldades em seu comportamento no convívio social bem como na fala, 

na escrita. A convivência inicial nos permitiu identificar o seu gosto pelas cores, fato 

que nos fez realizar a contação da história de “Flicts”, do autor Ziraldo. 

“Flicts” conta a história de uma cor “diferente”, que não consegue se encaixar no 

arco-íris, nas bandeiras e em lugar nenhum, e que ninguém, a princípio, reconhece seu 

merecido valor. Flicts vai se conformando que “não tinha a força do Vermelho, não 

tinha a imensidão do Amarelo, nem a paz que tem o Azul”. Contudo, Ziraldo deixa uma 

fantástica mensagem de caráter e respeito, dando a entender que todas as pessoas, por 

mais diferentes que sejam, possuem seu lugar no mundo. 
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Imagem 01 – Capa do Livro Flicts, de Ziraldo: 

 

Fonte: Acervo bibliográfico da pesquisa 

 

A escolha da referida história considerou o comportamento e a personalidade da 

criança em questão, seguindo as etapas de leitura de imagem, análise do título, contação 

da história, reflexões sobre o texto lido, relacionando-o à vida do estudante. 

No momento inicial de contação utilizamos objetos fazendo referência às cores 

citadas no texto, fato que possibilitava ao estudante vivenciar momentos de ludicidade 

que o permitiam desenvolver o imaginário. 

Após a leitura, em uma roda de conversa, questionamos sobre os principais 

acontecimentos, de modo a despertar o interesse sobre o arco-íris. Para isso, lançamos 

as seguintes questões: 

- Quem é Flicts? 

- Quais as cores que aparecem na história? 

- Em quais lugares encontramos essas cores? 

- O que aconteceu com Flicts? 

- Por que não tinha lugar para Flicts? 

- Quais os diversos lugares que ele tentou ficar? 

- Onde Flicts foi parar? 

- Como ele descobriu que era importante? 

- Quais são as pessoas que podem vê-lo? 
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Depois da discussão, questionamos sobre as diversas cores que podemos 

encontrar. Desta forma, organizamos um passeio com as crianças pela escola, casa uma 

com uma folha de papel A4 e lápis de cor. Após isto, orientamos que observarem tudo 

que tem na escola e suas diferentes cores e irem registrando no papel. 

De volta à sala do AEE, em uma roda de conversa, pedimos para que 

demonstrassem os diferentes objetos e suas cores que encontraram na escola. Assim, 

desenharem a escola e a pintarem com as diferentes cores que encontraram. 

A partir dos desenhos apresentados, aguçamos a criatividade do estudante LJ, de 

forma individual, para que ele fizesse um desenho da escola, e em seguida, escolhesse 

uma cor e pintasse todo o desenho com a mesma cor. Então, pedimos para que ele 

mostrasse seu desenho sobre a escola colorida e a escola de uma única cor. Assim, 

discutimos sobre as diferentes cores e como o mundo fica mais bonito com elas, sendo 

que, para isto, questionamos: 

- Como seria nossa escola se tudo fosse da mesma cor? 

- E as flores? 

- E nossa casa? 

- E nós? 

- Nossos brinquedos? 

- Nossas roupas? 

- Seria legal? Seria bonito? 

- Vocês gostariam? 

Como atividade posterior à leitura, realizamos uma atividade prática em que o 

estudante deveria associar as cores de uma coluna à outra. Tal atividade possibilitou a 

compreensão sobre as cores, o desenvolvimento da coordenação motora e a retomada 

aos elementos literários como forma de envolver o estudante fazendo referência à 

história contada. 

Posteriormente, propomos ao estudante a realização de uma atividade com 

ênfase na produção de um acróstico com a palavra FLICTS, solicitando-o que 

escrevesse uma palavra para cada letra, sendo que este assim o fez: 

FAMLA (Família) LAAMJA (Laranja) IMAO (Irmão) CAIZA (Camisa) TAO 

(Trator) SELUA (Celular). 
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Com base na atividade, podemos compreender que o estudante escreve partes 

das palavras, aplicando a hipótese silábica, de que para se escrever uma sílaba é 

necessário apenas uma letra. Costuma usar com mais propriedade as vogais, porque 

combina com uma porção de palavras, mas para ele em uma palavra, não pode repetir a 

mesma letra duas ou mais vezes numa escrita, pois assim o resultado será algo ilegível. 

Após realizarmos da atividade de contação da história, que realizamos com o 

objetivo de mostrar aos alunos que apesar das diferenças, tudo na vida tem sua 

importância, de acordo com sua característica específica, percebemos que poderíamos 

utilizar tal ferramenta para contribuir no desenvolvimento do estudante. 

A partir das nossas discussões referentes à pesquisa, bem como nosso olhar 

interessado para os dados coletados, percebemos que a contação de histórias não 

desperta no estudante apenas a curiosidade, mas também a construção de ideias, pois 

expande a criatividade dos estudantes. Além disso, faz a criança vivenciar momentos de 

alegria, de tristeza, de medo, entre outros, auxiliando na resolução de conflitos e criando 

novas perspectivas. Narrar histórias, além de trabalhar a emoção também traz inúmeras 

contribuições, como por exemplo, socializar, educar e informar. 

Sobre este aspecto, Abramovich (2003) evidencia a importância de a criança 

ouvir muitas histórias e comenta que esta ação é que formará o bom leitor, favorecendo 

um infinito caminho de descobrimento e compreensão do mundo. Por isso, percebemos 

que a contação de histórias tem papel de suma importância no desenvolvimento 

intelectual da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desenvolver uma implementação pedagógica sobre contação de histórias é algo 

desafiador, principalmente com alunos da educação especial, que necessitam 

constantemente de um olhar diferenciado acerca do desenvolvimento no processo de 

ensino e aprendizagem. No decorrer desse processo de “contar histórias”, durante as 

aulas oferecemos e presenciamos trocas e aprendizagens na instituição em que 

desenvolvemos a pesquisa. 

Do momento inicial à última etapa, foi possível constatar que a contação de 

história é uma de tantas estratégias fundamentais na formação do leitor, garantindo-se, 
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com isso, o enriquecimento do processo educacional sob uma perspectiva que valoriza a 

constituição de sujeitos críticos e reflexivos. Isso, porque as narrativas orais, 

especialmente as que têm por suporte à leitura de textos literários, como foi o caso deste 

estudo, condensam em si caminhos significativos para a leitura e compreensão de si e 

do mundo. 

A partir da problemática levantada: “em que medida um processo de intervenção 

que utiliza procedimentos de contação de histórias, contribui para o aprimoramento da 

leitura dos alunos com necessidades especiais educacionais?”, constatamos que a 

literatura pode propiciar uma aprendizagem mais significativa para os alunos com 

necessidades educacionais especiais. Os resultados mostraram que estão mais 

interessados e participativos nas aulas, nas atividades orais, leitura e escrita, bem como 

nas atividades relacionadas à contação de histórias, interpretações orais e escritas, na 

produção de textos. 

Constatamos que, por meio da contação de histórias, os alunos tornaram-se mais 

cooperativos, participativos e afetuosos; isto os levou para o mundo da imaginação, 

lugar onde se pode sonhar, brincar, sorrir, ouvir, gesticular com seus colegas e 

professora. Tais fatores foram fundamentais para o fortalecimento da autoestima e da 

busca pela autonomia na educação inclusiva. 

No decorrer do trabalho, percebemos que a contação de histórias, além de 

desenvolver o imaginário, possibilitou a ampliação do conceito de texto e o 

conhecimento de tipologias textuais, bem como de aspectos externos/formais e relações 

de textualidade. 

Existem muitas estratégias, individuais e coletivas no trabalho com a literatura, 

no entanto, o uso da contação de histórias possibilitou atividades que envolvessem a 

participação, o movimento, a música, o riso o lúdico e a atribuição de novos sentidos, 

evitando-se que textos literários fossem usados como instrumentos para introduzir 

atividades cansativas e mecânicas. 

Nesse sentido, evidenciamos a necessidade de se valorizar as atividades de 

leitura, e essas, em nossa opinião, não deveriam ficar restritas à contação de histórias. 

Outros espaços e tempos, como os criados por sessões de teatro, encontros literários, 
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visitas a biblioteca, rodas de conto, poderiam ser criados e passarem a ser rotina em 

nossas escolas, especialmente, para os estudantes do AEE. 

É de fundamental importância que a escola, a principal formadora de leitores, 

abrace a contação de histórias como estratégia efetiva para formá-los. Para isso, um 

trabalho interdisciplinar é indispensável. Uma possível sugestão, é organizar uma rotina 

escolar que envolva a contação de histórias com a comunidade escolar: uma maneira de 

integrar gestor, equipe pedagógica, professores, pais e alunos de forma mútua. 

Contando histórias uns para os outros, de maneira integrada, a escola promoverá um 

espaço de leitura a partir da contação, proporcionando não somente aos alunos a 

oportunidade de viver a experiência da leitura lúdica, mas a toda a comunidade escolar. 

Percebemos que a contação de histórias, no contexto escolar, se torna importante 

no processo de aprendizagem dos alunos, pois desperta o gosto pela leitura, escrita e 

estimula a criatividade. Ela também é empregada no processo de construção de valores 

morais e desenvolve o interesse pela leitura. 

A história aquieta, serena, prende a atenção, informa, socializa, educa. Além 

disso, acredita-se que a contação de histórias partilhada entre professor e aluno estimula 

não só o prazer de contar, mas também o de ouvir, o de ler e o de criar novas histórias 

de forma lúdica e interativa, proporcionando novos conhecimentos. Através disso, o 

educador precisa criar maneiras expressivas e significativas de relações com a criança 

por meio do conto e da leitura de histórias, permitindo que a criança encontre 

significados para sua própria existência. 

No Atendimento Educacional Especializado, a contação de histórias expressa 

um caminho para o processo de aprendizagem da criança, além de formar um educando 

leitor desencadeando o gosto pela leitura e auxiliando na sua formação cultural, social, 

afetiva e cognitiva, com o objetivo de tornar na sociedade um indivíduo crítico e ativo. 

Neste sentido, compreendemos que a contação de histórias promove o desenvolvimento 

da criatividade e da subjetividade. Por isso, é urgente e necessária a necessidade de 

investirmos nessa prática. 
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Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou 

como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. 

FERNANDES, Marisa Zanoni: Possui Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal do Paraná (2011) com Estágio na Itália - PDEE. Mestra em 

Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Itajaí (1995). Atualmente é professora titular da Universidade 

do Vale do Itajaí. 

FERREIRA, Veruza De Morais: Doutoranda em Estudos da Mídia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestra em Estudos da Mídia 

também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e licenciada em 

Artes Visuais pela UFRN. Integra a linha de pesquisa Estudos da Mídia: Práticas 

Sociais e Produção de Sentido. Com experiência no ensino Fundamental I e II, ensino 

médio e superior. Teve participação e atuação na organização de exposições, eventos 

científicos e de extensão. Atualmente, é professora substituta do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-7031-3481. 

FREITAS, Dayana Lucia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  
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GOIS, Andréa de Souza: Pedagoga, pós-graduanda em Fundamentos e 

Organização Curricular pela UNIVALI Itajaí/SC e mestranda em Educação pelo IFC 

Camboriú/SC. Atualmente é professora dos anos iniciais em Balneário Camboriú/SC e 

tutora no curso de pedagogia da UNIASSELVI de Itajaí/SC. 

JORGE, Carmel Cardoso: Especialização em Administração e Gestão 

Escola. Pedagoga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora de 

Educação Infantil da rede pública por 10 anos, pesquisa políticas públicas e avaliação da 

UERJ. Colegiada do Fórum Permanente de Educação Infantil, dirigente sindical e 

feminista. 

LEANDRO, Maria da Conceição dos Santos: Especialista em Estudo da 

Língua Portuguesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). 

Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade Futura/SP. 

Especialista em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo Instituto Superior de Educação 

de Pesqueira/PE. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Atualmente, leciona nos municípios de Guamaré/RN e 

Galinhos/RN exercendo a função de Professora de Língua Portuguesa com alunos de 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

LENTE, Silvana Mara: Doutoranda em Ciência da Educação pela 

Universidade Evangélica do Paraguai. Mestre em Ciência da Educação (UEP), 

Especialista em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), 

graduada em Pedagogia (UNEMAT), Técnica do Ensino Superior da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- 

Diamantino. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de 

Unidades Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde 

pública municipal. Lattes http://lattes.cnpq.br/5711804846409829. 

LIMA, Maxwilliam Domingues Da Silva: Especialista em Língua, 

Linguística e Literatura, Supervisão Escolar e Orientação Educacional, Educação 

Especial e Inclusiva, e Tutoria em educação a distância. Graduado em Letras com 

habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 

Pedagogia pelo Centro Universitário Leornado Da Vinci (Uniasselvi). Atualmente atua 

como professor de educação básica e tutor no ensino superior à distância. 

LIMA, Paulo de Tarso: Especialista em Alfabetização e letramento, 

Educação infantil e anos iniciais, Educação Especial inclusiva e Psicopedagogia clínica 

e Educação Especial - Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Graduado em Licenciatura em 

pedagogia- Instituto de ensino superior do Amapá IESAP. 

LUCAS, Ana Maria de Medeiros: Mestra em Ciência na Educação pela 

Flórida Christían Universíty. Pós-graduada em Educação Global, Construção da 

Cidadania e Inteligências Humanas, FADIRE. Especialização em Ciências da Religião 

pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Geografia 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Ingressou no concurso para prefeitura de Natal como professora de Ensino 

Religioso, atuando na educação básica. Atualmente está como assessora pedagógica na 

http://lattes.cnpq.br/5711804846409829
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Secretaria Municipal de Educação em Natal (SME), atuando no PNLD, Programa 

Nacional do Livro Didático. 

MANFRÉ, Ademir Henrique: Doutor em Educação pela Universidade 

Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, Mestre em Educação 

pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, 

licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista/ UNESP. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologias de 

Ensino, Estrutura do Ensino, Psicopedagogia atuando principalmente nos seguintes 

temas: Valores, Educação, Políticas Públicas, Avaliação, Formação de Professores, 

Ética, Cidadania, Novas Tecnologias, Inclusão Escolar, Currículo Escolar. No Mestrado 

em Educação desenvolveu o tema das Novas Tecnologias e sua relação com a (semi) 

formação na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No Doutorado em 

Educação desenvolveu a temática do &quot;fenômeno&quot; mal-estar docente como 

resultado da impossibilidade de se ter experiência (Erfahrung) no tempo presente. 

Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa &quot;Valores, Educação e Formação de 

Professores&quot; coordenado pelo prof. Dr. Divino José da Silva. Atualmente, é 

professor da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - campus de Presidente 

Prudente/SP atuando na graduação presencial e na EAD, ministrando as seguintes 

disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Psicologia Ambiental; 

Psicopedagogia (modalidade EAD), Psicologia da Educação; História da Educação l; 

História da Educação ll, Filosofia da Educação, Seminários Integrados e Currículo e 

Escola, além de orientar Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica nas áreas de 

Sexualidade e Educação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bullying, TDAH, 

Infância, Ludicidade, Políticas Públicas e Formação Docente. É membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FACLEPP/UNOESTE e do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEEX) da mesma Instituição. Como atividades de 

pesquisa é parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (CPDI/UNOESTE), da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD), da Revista Científica Colloquium Humanarum e da Revista 

Contexto e Educação da UNIJUÍ, além de outras revistas científicas. É revisor do 

Periódico Guia do Estudante da Editora Abril. 

MARREIRO JUNIOR, José Cunha: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

e Institucional e em História da Cultura Afro-brasileira. Ingressou na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte aos dezoito anos de idade, após ter saído da Equipe 

Paroquial Vocacional – EVP (grupo, da época, que preparava jovens vocacionados para 

o exercício do ministério sacerdotal). Graduado em História pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). Exerceu no município de Pendências/RN, bem como 

também nas cidades circunvizinhas, funções no setor de coordenação pedagógica, 

gestão escolar e docência. Ao todo, são mais de vinte anos de experiência em sala de 

aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

MATOS, Eloiza Aparecida Silva Avila de: Doutora em Educação pela 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. Estágio doutoral na Université de 
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Technologie de Compiègne França - Centre d'Innovation Tecnologique. Mestre em 

Tecnologia Universidade Tecnológica Federal do Paraná- PPGTE. Graduação em Letras 

- Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Professora da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa no Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia - PPGECT - Mestrado e 

Doutorado, professora pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Produção PPGEP. Atua nos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e 

Bacharelado em Ciência de Computação. Membro do Conselho da Pró-Reitoria de 

Assuntos Empresariais e Comunitárias COEMP - UTFPR (2014 a 2016). Assistente 

Editorial do International Journal of Organization and Innovation (2012 até o presente). 

Ministrou palestras no curso de Mestrado na Universidade de Lyon (2013) e é autora de 

livro sobre Inovação Tecnológica e Educação. Coordenadora do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciência e Tecnologia do Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciência e Tecnologia - UTFPR Câmpus Ponta Grossa. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MELO, Jakeline Olegário de: Especialista em Fisiologia do Exercício pelo 

Instituto de Educação de Pesqueira/PE (IESP). Licenciada em Educação Física 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora de Educação 

Básica.  

MELO, Marycelia Bastos da Silva: Mestranda em Educação pela instituição 

Revalide Educacional (REEDUC). Especialista em Práticas Educativas do Ensino 

Médio pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em Educação Especial e Inclusiva 

pela instituição Faculdade Futura (Instituto De Ciências, Educação e Tecnologia de 

Votuporanga). Licenciada Em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Licenciada em Matemática pela instituição de Educação Superior 

Presidente Kennedy (Natal/RN). Tem experiência na área educacional há mais de vinte 

anos, com ênfase no ensino fundamental anos iniciais e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Atualmente é professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN. 

MENDES, Maria de Cássia Ramos: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Possui especialização em Língua 

e Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal-RO. Graduada em 

Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Roraima/Universidad 

Nacional Experimental de Guayana/Venezuela (2000), com habilitação em Língua 
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Espanhola e Literaturas correspondentes. Atuou como professora orientadora de TCCs 

do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima. 

Atualmente é professora no Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas 

Habilidades/Superdotação. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOTTA, Samuel de Oliveira: Mestre pelo Programa Pós Graduação Em 

Ensino de Ciência e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Especialista em Educação Especial - Com Ênfase na Deficiência 

Múltipla pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime, Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) & Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) pela 

instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime. Educação Infantil - 

Prática na Sala de Aula pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - 

Unime. Graduado em: Bacharel em Direito pela Universidade Norte do Paraná Unopar - 

Polo Ponta Grossa Paraná, Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário 

de Aras "Dr. Edmundo Ulson" UNAR. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na 

área de Educação Especial - Transtorno do Aspecto Autista. 

NASCIMENTO, Manuella da Silveira: Mestranda em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN (2015). Possui Graduação em Letras - Língua 

Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN (2013). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Escola 

Municipal Benvinda Nunes Teixeira, Guamaré/RN. 

OLIVEIRA, Janilza de Melo Firmino: Mestranda do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar pela Faculdade 

FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos 

multifuncionais pela Faculdade FAVENI. Especialista Em Educação Especial e 

Inclusiva pela Faculdade UNIFACEX. Especialista em Psicopedagogia Institucional e 

Clínica pela Faculdade FALC-Aldeia de Carapicuíba. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade ULBRA. Professora desde 2002 atuando como alfabetizadora de jovens e 

adultos. Professora efetiva do Município de Ipanguaçu/RN. Atualmente leciona em sala 

de recursos multifuncional. 
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OLIVEIRA, Leandro Vicente de: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduado em Letras pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. 

OLIVEIRA, Vanessa Kalindra Labre de: Doutora em Comunicação e 

Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Mestra em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas pela UFBA, e licenciada em Teatro pela UFRN. Atualmente, cursa 

graduação em Comunicação Social – Audiovisual na UFRN e integra o quadro do 

Projeto Proarte, vinculado ao município de Guamaré/RN. Tem experiência no ensino de 

artes nos níveis fundamentais e médio. Além disso, é atriz profissional, tendo atuado em 

diversos curtas-metragens, websérie, longa-metragem e comerciais para a televisão. 

PAULA, Georgete Cristiane Haas de: Mestranda no Programa Pós 

Graduação Em Ensino de Ciências e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa -Paraná. Professora na Educação Infantil, Especialista na área 

de Neuropisicopedagogia. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na Área de 

Educação Infantil em Matemática 

PEREIRA, Imgredy Jadna Nascimento: Técnica em Recursos Pesqueiros 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Técnica em Radiologia pela Escola Técnica Politécnica. Graduanda do curso de 

Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Anhanguera. Atuou como professora 

na rede privada de Pendências/RN. 

PISSOLATO, Solange Teresinha Carvalho: Mestranda em Direito pela 

Universidade De Marília (UNIMAR). Mestre em Educação pela Universidad 

Evangélica del Paraguay, UEP, Asunción, Paraguai (2018).  Especialista em Direito 

Tributário pela ATAME. Graduada em Serviço Social, Administração, Ciências 

Contáveis, Enfermagem, e Direito- OAB 20.745 MT. Professora Substituta do curso de 

Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Desempenhou o cargo 

de Secretária Municipal de Saúde no município de Diamantino no período de 1989 a 

1992. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Diamantino-ACID nos 

períodos de 1998 a 2000, 2000 a 2002 e 2002 a 2004. ORCID:http://orcid.org/0000-

0002-1447-5045. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1179800249211528. 

ROCHA, Nelmara da Costa: Especialista em educação Infantil e 

Alfabetização pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Região Missioneira- 

FETREMIS. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade 

do Vale Elvira Dayrell. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de 

Educação Ateneu. Atualmente cursando Especialista em Alfabetização e Letramento 

pelo Grupo Educacional FAVINI. Pedagoga formada pela UVA - Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professora da rede pública cidade de 

Guamaré/RN. 

http://lattes.cnpq.br/1179800249211528
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RODRIGUES, Elizete da Silva: Especialista em Educação Infantil Anos 

Iniciais pela FIAVEC. Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo 

Instituto Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Alfabetização e 

Letramento pela FETREMIS. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela 

Faculdade Do Vale Elvira Dayrell. Graduada em Licenciatura em Pedagogia pelo 

Universidade Estadual Vale Do Acaraú. 

SANTOS, Francilucia Victor dos: Especialista em Educação Infantil e 

Ensino Fundamental pela FMB. Graduada em Pedagogia pela UVA. Professora da Rede 

Municipal de /RN. 

SANTOS, Helena Maria Dos:  Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto 

Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Educação Infantil e Anos 

Iniciais pela Faculdade Futura. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na 

Educação infantil e anos iniciais pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). 

Especialista em Práticas Educativas do Ensino Médio. pela Faculdade de Natal (FAL). 

Graduada em Pedagogia pela instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Atua como professora auxiliar de criança com necessidades especiais, do 

ensino fundamental anos finais e leciono o 3°ano do ensino fundamental anos iniciais na 

rede pública de Guamaré/RN. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SILVA, Berta Lúcia Pereira da: Licenciada no curso de Pedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE). Autora da iniciação científica: A importância da filosofia 

da educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade. 

Foi bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Atua como docente na 

educação infantil no município de Teodoro Sampaio. 

SILVA, João Batista Severo da: Mestrando do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342
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(CECAP). Pós-graduado em Gestão, Coordenação e Supervisão Educacional pelo 

Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu-PI. Bacharel em Ciências Econômicas 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor da Rede 

Municipal de Ensino de Guamaré/RN. 

SILVA, Maria Da Conceição Oliveira Da: Especialista Em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição 

FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. cursou educação infantil, Anos inicial e 

psicopedagogia na instituição FACEL- Faculdade de Administração, Ciências, 

Educação e Letras, cursou Educação Infantil e Alfabetização DOM ALBERTO. 

Atualmente leciona no Município de Guamaré/RN.  

SILVA, Maria do Socorro Maciel Moura: Mestranda do curso de Ciências 

da Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do Semi -Árido pelo 

Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
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