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CAPÍTULO IV 

A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE COMO METODOLOGIA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Maciel da Paixão Borges14; Tamires Aline de Amorim15. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-04 

 

RESUMO: 

Com o desenvolvimento humano firmado por teóricos como Piaget e Vigotsky, vários 

estudos apontaram para a necessidade de utilizar novos metodologias em sala de aula, de 

forma que as crianças possam aprender de forma prazerosa e gradativamente, 

considerando o seu cotidiano e para isso o professor deve buscar enquadrar suas 

metodologias a esses fatores, considerando o ensino lúdico como uma ferramenta 

fundamental para a Educação Infantil, principalmente nos dias atuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade. Metodologia. Ensino.  

 

 

ABSTRACT: 

With the human development established by theorists like Piaget and Vigotsky, several 

studies pointed to the need to use new methodologies in the classroom, so that children 

can learn in a pleasant and gradual way, considering their daily life and for that the teacher 

must seek to fit their methodologies to these factors, considering ludic teaching as a 

fundamental tool for Early Childhood Education, especially nowadays. 

KEYWORDS: Playfulness, Methodology and Teaching. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos da pedagogia vêm a anos buscando constituir-se em busca de um 

processo que facilite o processo de ensino aprendizagem, considerando sempre o 

professor e o aluno como os indivíduos principais desse processo, mesmo que mediado 

por quaisquer outras teorias metodológicas.  

 
14 Mestrando em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso e atualmente como professor da 

educação básica no município de Barra do Bugres-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1114703963254778. E-mail: 

macielpaixao.mpb@gmail.com 

15 Pós-graduada em Literatura Infantil pela Faculdade Intervale, atua como professora na educação básica do ensino 

fundamental na cidade de Barra do Bugres-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4140134320566924. E-mail: 

tamiresalinedeamorim@gmail.com 
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Na busca por esse método facilitador, surgiram algumas práticas pedagógicas 

direcionadas ao aluno e que, obtém resultados satisfatórios, é o caso da Ludopedagogia, 

ou simplesmente o uso da ludicidade para o ensino, popularmente conhecido como 

aprender brincando. 

Essas práticas são destacadas, principalmente na Educação Infantil, etapa em que 

as crianças têm por necessidade a socialização e as brincadeiras, atividades de suma 

importância para o desenvolvimento sensório-motor e cognitivo, tornando o aprendizado 

prazeroso e eficaz. 

Com isso, objetivamos conceituar a necessidade da utilização de atividades 

lúdicas na Educação Infantil , bem como definir definir em planejamento os objetivos, 

repensar os resultados e elaborar sempre novas atividades que vão ao encontro da 

necessidade dos estudantes, para que assim consigamos todos os avanços possíveis que o 

aprender brincando pode alcançar. 

Para essas análises, utilizaremos de alguns nomes importantes para o estudo da 

pedagogia como Vygotsky e Piaget, entre outros teóricos que nos auxiliem a repensar e 

compreender a prática e a importância da ludicidade na Educação Infantil. 

 

A LUDICIDADE E A PARTICIPAÇÃO DOCENTE 

Nossa linha de pesquisa veio ao encontro com estudiosos que buscaram afirmar a 

perspectiva em que a ludopedagogia, no âmbito das atividades escolares, são de 

fundamental importância para auxiliar no desenvolvimento da criança. Esse tema foi 

escolhido pois está intimamente ligado a todo processo educativo da Educação Infantil e 

embora haja evidências, alguns professores resistem a utilização, talvez por não acreditar 

na eficácia, ou pelas relações afetivas que essa metodologia de ensino gera, porém essa 

não será a pauta da discussão.  

É importante para todos nós compreender o que significa ludicidade. Segundo o 

dicionário Aurélio (1999), ludicidade é característica ou propriedade do que é lúdico, do 

que é feito por meio de jogos, brincadeiras, atividades criativas; ludismo: a ludicidade na 

educação infantil. 
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É importante ressaltar que no meio teórico, o uso de atividades lúdicas para fins 

educacionais é comumente chamado de Ludopedagogia, ou seja, ensinar através de 

atividades e processos lúdicos. Esses conceitos são fundamentais para a compreensão de 

todo o processo por todo professor, principalmente alfabetizadores, pois são 

estimuladores da imaginação e fantasia, ligando a aprendizagem à criança por meios 

comuns do seu cotidiano, incluindo objetivos e instrumentos que auxiliem no ensino-

aprendizagem. 

Vale considerar que o lúdico na educação infantil não deve ser compreendido 

como uma simples brincadeira sem objetivos, afinal toda atividade deve ser planejada e 

mediada por um docente, que pensará e organizará cada atividade através de construções 

lógicas problematizadas com o objetivo de construir conhecimento. 

Além de auxiliar nas atividades cognitivas, as atividades lúdicas exercem funções 

que potencializam o desenvolvimento psicomotor, podendo o professor trabalhar 

atividades como lateralidade, equilíbrio e milhares de atividades que influenciarão 

diretamente na interação da criança com o ambiente familiar, no qual poderá desenvolver 

atividades simples como alimentar-se sozinha. 

Esperamos com as atividades desenvolvidas com essa pesquisa, auxiliar 

professores em seu processo de formação,  de forma que suas práticas vão além do 

processo empírico e transmita conteúdos com o uso do lúdico de forma que possa 

combiná-lo, possibilitando que a criança não está apenas brincando, mas armazenando 

conhecimento de forma descontraída, compartilhada e com interação social. 

Assim, o profissional também adquire conhecimento com as práticas lúdicas 

utilizadas e as reações das crianças, utilizando o conhecimento prático para outras 

aplicações, podendo fazer correções nas atividades em busca da melhor maneira de 

ensinar. 

 

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS NO MEIO ESCOLAR 

O trabalho do professor pedagogo estabelece cada dia maior importância dentro 

dos parâmetros educacionais, considerando que somos os responsáveis pelas primeiras 
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práticas de aprendizagem da criança fora do seio familiar, ou seja, o professor é um dos 

principais responsáveis pelo desenvolvimento do indivíduo. 

Ao considerar essa importância e todo o processo de formação, há de se considerar 

as práticas utilizadas para buscar o ensino, eis que surge a ludicidade, um trabalho 

diferenciado com a utilização de jogos, brincadeiras e ambientações para envolver o aluno 

nas atividades. 

Por muito tempo, o trabalho lúdico foi confundido como uma simples brincadeira, 

isso porque muitas pessoas adeptas da pedagogia tradicional viam o aluno como um 

agente passivo, no qual aprendia por meio de um professor, priorizando os métodos 

tradicionais. 

O tempo foi passando e muitos estudos foram mostrando o quão importante eram 

as atividades lúdicas, a considerar as brincadeiras como partes importantes do processo 

de socialização da aprendizagem, sendo consideradas em documentos importantes como 

a LDB. 

Acreditando na importância do lúdico para o processo educacional, 

principalmente na educação infantil, período em que as crianças absorvem rapidamente 

conhecimentos e relacionam atividades ligadas ao ato de brincar, desenhar, relacionar 

entre outros aprendizados complementares. 

Com isso é importante que os professores reconheçam o papel da brincadeira 

durante as aulas e adotem isso como estratégia didática que facilite a aprendizagem e a 

relação social estabelecida entre ambos, considerando que haverá a todo momento uma 

troca de conhecimentos. Porém, isso deve acontecer de maneira espontânea, com uma 

certa liberdade, divertindo e dando prazer as atividades. 

Além de reconhecer o papel, é de suma importância que eles se vejam como 

mediadores da aprendizagem, por isso necessitam de formação, planejamento e 

disposição para que possam contribuir com o processo de aprendizagem e não veja as 

atividades lúdicas como uma simples brincadeira, mas como uma metodologia de grande 

relevância para a formação da criança na educação infantil. 
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Desse modo, para fundamentar a importância desse projeto é mostrar como a 

educação infantil deve observar as atividades lúdicas com outros olhos, consta na Base 

Nacional Comum Curricular, que devem ser assegurados os direitos a conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer, para que as crianças tenham condições de se 

desenvolver. 

A aprendizagem deve buscar em suas perspectivas estimas e ideias para que possa 

desenvolver ações de valores, para isso devemos considerar os agentes participantes, no 

caso professores e alunos. Estas ações estimuladoras podem envolver várias 

metodologias, necessárias para a aprendizagem de uma criança, até porque devemos 

considerar suas fases e como desenvolvê-las com maior maturidade. 

Estas fases, ou estágios como descritos por Piaget (1971), são desenvolvidos e 

estimulados principalmente nas salas de aula, como um espaço integrador e formador de 

conhecimento e aprendizagem, sendo um reforço ao que a escola desenvolve em casa, 

principalmente em relação aos processos de socialização e comunicação. 

De certa forma, devemos aprimorar e buscar métodos que sirvam de apoio e 

auxiliem nesse processo de integração entre a criança e que a possibilite desenvolver com 

protagonismo suas atividades cotidianas. Embora muitos docentes ainda relutem com a 

metodologia, o uso da ludicidade nas atividades em sala de aula contribui veemente nesse 

processo, pois permite que a criança melhore sua conduta, criatividade, capacidade de 

expressão e de expor alegrias e tristezas, através do ato de brincar. 

Para isso, é importante compreender a atividade lúdica. Para Luckesi (2004) a 

atividade lúdica, é uma experiência que traz liberdade e uma experiência de entrega plena 

e gratificante aos envolvidos. O que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser 

humano, quando age ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Não há divisão 

(p. 11). 

Com isso, o lúdico pode proporcionar um momento de felicidade e leveza à rotina 

escolar, fazendo que as crianças consigam aprender de forma significativa, facilitando 

todo o processo de ensino aprendizagem e consequentemente o trabalho do professor. 
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Ao observarmos os processos e facilidades que o lúdico pode contribuir na 

aprendizagem, essa metodologia assume importância enorme na educação infantil, 

período em que a criança, segundo Piaget (1976), encontra-se no estágio Pré Operatório, 

momento importante de apropriação e criação da inteligência simbólica, na qual ela busca 

representar as situações e interagir socialmente mais. 

O período pré-operatório é dividido em três partes cruciais no desenvolvimento 

do indivíduo e compreende as etapas de 2 a 4 anos: Expressa funções simbólicas por meio 

de linguagem, jogos e imitação. As crianças constroem conceitos a partir de experiências 

visuais específicas; 4 a aproximadamente 5 anos e meio: Ela utiliza de perguntas e 

respectivas respostas para pensar sua realidade, sendo compreendido como fases dos 

porquês, sendo esse um período de descobertas com características que marcam o 

período; A última etapa dessa fase compreende o período entre os 5 anos e meio até os 7 

anos: Aqui a criança elabora esquemas de organização de seu mundo e de respostas que 

não consegue compreender. 

Neste sentido, devemos aproveitar o momento em que a criança tem maior 

facilidade na aprendizagem e focar ali o aprender de forma divertida, formando sentido 

através de jogos e brincadeiras que desenvolvem a criança e auxiliarão nos próximos 

processos de formação. 

(...) ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento 

à relação instrução-desenvolvimento, o brinquedo proporciona um 

campo muito mais amplo para as mudanças quanto a necessidades e 

consciência. A ação na esfera imaginativa, em uma situação imaginária, 

a criação de propósitos voluntários e a formação de planos de vida reais 

e impulsos volitivos aparecem ao longo do brinquedo, fazendo do 

mesmo o ponto mais elevado do desenvolvimento pré-escolar. A 

criança avança essencialmente através da atividade lúdica. Somente 

nesse sentido pode-se considerar o brinquedo como uma atividade 

condutora que determina a evolução da criança (VYGOTSKY 1991, p. 

226-227). 

Na educação infantil, um ponto importante é que o professor deve dominar a 

prática de relacionar e atuar como mediador do conhecimento, possibilitando que os 

alunos interajam com as atividades como base para a aprendizagem, criando uma 

construção de ação e consciência. 
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Portanto, o profissional não está apenas ensinando, mas também aprendendo com 

seus alunos. Pois, uma sala de aula divertida deve fornecer conteúdo e combiná-los para 

que os alunos percebam que não estão apenas brincando, mas também armazenando 

conhecimento com brincadeiras. 

Por meio de uma interessante cooperação lúdica na educação infantil, ensinamos 

os alunos a compartilhar, dividir, interagir e respeitar as restrições da atividade. O 

professor deve orientar a sala de aula para que todos possam mostrar e desenvolver suas 

próprias habilidades. No entanto, desde o início do ano letivo, é importante entender no 

planejamento anual que cada habilidade é única e tem uma estrutura lógica de 

aprendizado e cada criança a assimila com um significado diferente. 

Há de se ressaltar que a ludicidade como dito anteriormente deve ser pensada, 

desde o ambiente até o processo de avaliação, visto que cada detalhe é de suma 

importância para a aquisição de conhecimento na educação infantil, desse modo o 

professor, segundo Russo (2012) deve  criar um ambiente que favoreça a aprendizagem 

e transforme o desinteresse em motivação, tornando a sala de aula um espaço de 

motivação de materiais de incentivo, seja escrito ou para leitura, pois o professor não há 

um momento certo para expor um material, podemos utilizar todo e qualquer material em 

qualquer fase do conhecimento e cada aluno assimilará o que seu processo de 

alfabetização permite. 

Deste modo, para Luckesi (2004) a ludicidade é caracterizada pela experiência e 

pela organização pessoal, podendo ser positiva ou negativa. Nesse sentido, o professor 

deve com suas experiências buscar adequar as atividades e os processos, pois cada aluno 

deve ser compreendido de uma maneira, mas a problematização pelo professor deve 

existir sempre. 

O professor deve organizar suas atividades, selecionando aquelas mais 

significativas para seus alunos. Em seguida deverá criar situações para 

que estas atividades significativas sejam realizadas. Destaca-se a 

importância dos alunos trabalharem em sala de aula, individualmente 

ou em grupos. As brincadeiras enriquecem o currículo, podendo ser 

propostas na própria disciplina, trabalhando assim o conteúdo de forma 

prática e concreto. Cabe ao professor, em sala de aula ou fora dela, 

estabelece metodologias e condições para desenvolver e facilitar este 

tipo de trabalho (MALUF, 2009, p. 29). 
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Nessas atividades, os alunos precisam realizar ações cognitivas para absorver 

coisas interessantes e significativas; os professores devem instigar e deixar que elas 

respondam às questões decorrentes da utilização de qualquer material lúdico e, por fim, 

refletir o aprendizado. Os jogos e brincadeiras lúdicas são tão poderosos para o 

aprendizado das crianças que qualquer iniciativa pode ser transformada em aprendizado. 

Com isso, podemos entender que para tornar uma aula significativa, 

principalmente na educação infantil o lúdico é muito importante, pois além de ensinar, 

exige que o professor aprenda, sendo uma ação necessária para as próximas atividades, 

bem como o ambiente deve ser propício ao aprendizado, com o docente conhecendo suas 

responsabilidades, buscando mediar por meio das brincadeiras as atividades que 

fundamentarão o futuro dessas crianças.  

Entende-se então a necessidade de romper com os parâmetros bancários que ainda 

permeiam a educação infantil e inserir cada vez mais atividades lúdicas, pois como diz 

Arce (2004), nessa faixa etária o professor deve limitar-se a acompanhar e favorecer e 

estimular o desenvolvimento infantil, algo completamente compreendido e exaltado pelos 

métodos lúdicos, que ainda favorecem a relação entre a criança e o professor. 

De acordo com Leontiev (2001) e Elkonin (1987) as relações do desenvolvimento 

infantil ocorrem com o desenvolvimento social, com práticas ativas e vínculos ativos com 

outras crianças, de forma que ocorra relações dinâmicas na interação que os auxilie na 

formação da personalidade, a criança aprende muito ao brincar. O que aparentemente ela 

faz apenas para distrair-se ou gastar energia é na realidade uma importante ferramenta 

para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, psicológico (VYGOTSKY, 

1991, p. 45). 

O brincar faz parte da educação infantil e devemos utilizar desse meio da melhor 

maneira para estabelecer essas relações interativas e de aprendizado, além disso com as 

brincadeiras, as crianças também pensam e expressam seus desejos, além de ser 

importante para o ensinamento de regras, sejam elas em atividades coletivas ou 

individuais. 
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Jean Piaget (1971, p. 67) diz que “Quando brinca, a criança assimila o mundo à 

sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois a sua interação com o objeto não 

depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui”. Além disso, 

múltiplas linguagens são expressas e a vontade de aprender é fator fundamental para que 

o professor colha seus resultados. 

A aprendizagem física e intelectual é parte integrante de todo o processo. Através 

dessa aprendizagem, os alunos vão entender o ambiente, trocar informações e ganhar 

experiência. Por exemplo, os jogos em sala de aula devem ser usados como um guia de 

comportamento e postura, nos quais devemos ensinar valores e com esse ensino incluir o 

conteúdo abordado, de forma que os alunos vão pensando e organizando seus 

pensamentos, montando esquemas na medida em que se desenvolvem.  

As aulas lúdicas interessantes podem ajudá-los a acumular conhecimento a partir 

de ações e interações com os colegas, pois sempre correspondem a novas descobertas e 

novas ideias. Em uma sala de aula divertida, os professores devem enfatizar que brincar 

não é o único aspecto da infância, mas um fator importante no desenvolvimento humano. 

[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de 

consciência, onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não 

estamos falando, em si das atividades objetivas que podem ser descritas 

sociológica e culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa 

semelhante. Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que 

vivencia a experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está 

vivenciando essa experiência com outros, a ludicidade é interna; a 

partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e certamente oferece, 

sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, essa sensação é 

interna de cada um, ainda que o grupo possa harmonizar-se nessa 

sensação comum; porém um grupo, como grupo, não sente, mas soma 

e engloba um sentimento que se torna comum; porém, em última 

instância, quem sente é o sujeito (LUCKESI, 2006, p. 6). 

Com o intuito de tornar essas práticas cada vez mais fundamentadas entre os 

professores, faz-se necessário novos pensamentos sobre o processo de educação e como 

pensamos as atividades lúdicas, visto que não devemos olhar para as atividades lúdicas 

apenas como mais uma brincadeira, mas sim como um fator motivador para alcançar junto 

às crianças a aquisição do conhecimento. 
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Maluf (2009) afirma que a escola tem o compromisso de promover atividades 

lúdicas, pois é uma proposta metodológica que contribui com o convívio social, e 

proporciona um aprendizado de forma prazerosa, através de atividades espontâneas e 

acessíveis a todos. 

O brincar, como atividade lúdica, portanto é uma atividade saudável e necessária, 

que deve ser inserida no cotidiano escolar, principalmente na educação infantil, pois é 

nessa fase que conseguimos construir significativamente os maiores aprendizados. 

Salienta-se a função do professor que deve mostrar-se ativo perante as atividades 

e planejar detalhadamente as atividades, para que não seja apenas mais uma brincadeira, 

assumindo então seu papel de formador e atuendo de maneira adequada perante as 

atividades lúdicas, de forma que não prejudique os alunos. 

Nesses casos, é importante que os professores participem de processos de 

formação e se mantenham atualizados com as melhores metodologias, enriquecendo seu 

currículo e facilitando ações práticas que ele encontrará dentro da sala de aula. 

Celso Antunes (2002) destaca em seu livro Novas Maneiras de Ensinar que o 

professor busque o máximo de conhecimento e leve suas experiências e sua vida para a 

sala de aula, pois assim ele terá a metodologia necessária para que seus alunos 

compreendam seus ensinamentos e construam práticas de vida. 

Dessa forma, podemos observar que o uso das atividades lúdicas se faz necessário 

na educação infantil, a fim de que a criança construa seu conhecimento brincando, 

fantasiando, de forma prazerosa, construindo relações de interação social que não se 

limitaram a etapa escolar, mas para toda a vida do indivíduo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa possui fundamental importância na compreensão de nossas funções 

como professores e a importância das concepções básicas da educação, além de ressaltar 

a importância da utilização de novas metodologias na sala de aula. 
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Os estudos disponibilizados por esse trabalho permitiram que pudéssemos abordar 

temas cruciais para a aplicação na sala de aula, como o uso das atividades lúdicas com 

objetivos propostos e aliados a metodologias ativas, considerando ainda o importante 

referencial teórico montado que será fundamental para a reflexão de nossas atividades. 

Aliás, pensar neste trabalho trouxe uma perspectiva de que a criança pode e deve 

aprender brincando, desde que a brincadeira seja planejada e com objetivos e 

metodologias bem definidas pelo professor que a utilizará, tornando a atividade de 

extrema relevante no processo de aprendizagem. 

Vale ressaltar que, os alunos da educação infantil vivenciam um momento 

delicado, visto que estão na fase de desenvolver suas habilidades corporais, psicológicas 

e sociais e a escola deve contribuir com isso, devendo o professor utilizar das atividades 

lúdicas para que isso e toda e qualquer aprendizagem destinadas às crianças da educação 

infantil, seja prazerosa, para o aluno e para o professor e que a educação flua como deve 

ocorrer. 
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Superior Dom Alberto. Pós-graduada em Língua Espanhola no Instituto Nacional De 

Ensino Faculdade De Administração, Ciências, Educação, FACEL. Mestranda em 

Ciências da Educação na Faculdade Educacional de Cariri Paraibano, FECAP. 

ASSIS, Ricardo: Lattes: Possui graduação em História pela Universidade de 

Cuiabá Unic (2002). Atualmente é professor na Secretaria de Estado de Educação do 

Estado do Mato Grosso SEDUC-MT. É especialista na área de História, com ênfase na 

História de Mato Grosso. Desenvolve o projeto intercultural intitulado "O Negro na 

Sociedade e na Educação". Atua há 17 anos na Escola estadual Profª. Eucaris Nunes da 

Cunha e Moraes", Poconé-MT, atuando como diretor há 09 anos. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0333637768295130. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9018-0548. 

E-mail: ricardinhoassis13@gmail.com 

BASTOS, Heleuzina Lima: Mestre em Ciências pela Universidad San Lorenzo 

– UNISAL/PY. Especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico: Administração, 

Orientação e Supervisão - Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER. Graduação 

em Pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima – UERR. E-mail: 

eleuzinasantos.rr@hotmail.com. 

BILIO, Maria Geni Pereira: Graduada em Pedagogia pela Faculdade Integrada 

Cândido Rondon e em Geografia Licenciatura e Bacharelado pela UFMT. Especialista 

em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, em Tecnologias em Educação a 

Distância e em Mídias na Educação. Mestrado em Ensino pela Universidade de Cuiabá-

UNIC na área de concentração: Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação 

Escolar. Experiência (2018), sob a orientação da Prof. Dra. Maria das Graças Campos em 

Educação/Alfabetização e Ensino Fundamental, em Tutoria na área de presencial e tutoria 

em cursos de Pedagogia e Gestão Ambiental, além de experiência na Gestão Escolar na 

unidade escolar onde atua como docente. Foi bolsista no ano 2019 pela PROSUP/CAPES 

e participa do Grupo de Pesquisa em Humanidades e Sociedade Contemporânea do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.  Atividade atual: 

Docente efetiva da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, onde coordenou o 

http://lattes.cnpq.br/0333637768295130
https://orcid.org/0000-0002-9018-0548
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Projeto Mais Educação e participa dos trabalhos de apoio pedagógico. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5545755618918157. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8742-6917. 

E-mail: genibilioprofessora@gmail.com 

BORGES, Jassiara Santos: Mestranda em Ciências da Educação pelo Centro de 

Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). Docente nos Município 

de Guamaré/RN e Galinhos/RN. E-mail: jassiarasb@hotmail.com 

BORGES, Maciel da Paixão: Nasceu em Várzea Grande, MT e atualmente 

reside em Barra do Bugres-MT. Formado em Letras pela Universidade do Estado de Mato 

Grosso, Pedagogia pela Intervale, pós graduado em Literatura Infantil pela Intervale e 

Educação de Jovens e Adultos pela Faculdade Integrada Varzeagrandensse. Atualmente 

é mestrando em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso e atual 

como professor da educação básica no município de Barra do Bugres-MT. 

CALIXTO, Tânia Almeida Mestre em Ciências pela Universidad San Lorenzo 

– UNISAL/PY. Especialização em Educação, Pobreza e Desigualdade Social - 

Universidade Federal de Roraima –UFRR. Graduação em História - Faculdades 

Integradas de Ariquemes – FIAR. E-mail: tcalixtoprof@gmail.com. 

CARVALHO, Marilene Luzia Pinto de: Possui graduação em História pela 

Universidade de Cuiabá UNIC (2002) Cuiabá/MT. Atualmente é professora na Secretaria 

de Estado de Educação do Estado do Mato Grosso SEDUC-MT. É especialista na área de 

Educação do Campo. Atua há 16 anos na educação, entre e Ensino Fundamental e Médio, 

atualmente está trabalhando em escola do campo e na Escola Estadual do Campo Dom 

Francisco de Aquino Corrêa, Poconé-MT. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3321620402771172. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6178-1889. 

E-mail: marilenevendedora@hotmail.com 

CAZZARE, Cláudia Daniela: Especialista em Psicopedagogia; Educação 

Especial Inclusiva; Gestão e Cooperativismo aplicados a Educação. Professora da rede 

municipal de Dois Vizinhos, Paraná. Lattes:  http://lattes.cnpq.br/6820911301498145. E-

mail: claudia_cazzare@hotmail.com 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=EE14B4821753E774CDE520ED6F742A82
https://orcid.org/0000-0001-8742-6917
http://lattes.cnpq.br/3321620402771172
https://orcid.org/0000-0002-6178-1889
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CENTURIÓN, Diosnel: Possui doutorado (Ph.D.) em Comunicação 

Internacional - Macquarie University, Australia (2000). Tem experiência na área de 

Educação, Administração, Jornalismo, Gestão ambiental, Cultura, Saúde, Estudos de 

desenvolvimento, com ênfase em Pesquisa. Investigação em geral. Em Paraguay, 

professor nas Universidades Americana de Asunción; Evangélica; UNIDA; e a San 

Lorenzo. Orientador de dissertações e teses de mestrado e doutorado nessas 

universidades. Pesquisador em várias universidades e agencias independentes e como free 

lance. Leciona em graduação e pós-graduação. Publicação de livros, capítulos de livros, 

artigos em revistas cientificas. Últimos livros: 1) Investigación, Método y Estilo: Normas 

técnicas para la elaboración de trabajos académicos, científicos y periodísticos. Curitiba, 

Brasil: Editora CRV, 2012. 2) Manual abreviado de método e estilo: Guia para elaboração 

de teses e dissertações baseada em normas acadêmicas internacionais, Curitiba, Brasil: 

Editora CRV, 2015. Atualmente: Presidente da Asociacao Global de Pesquisadores da 

Comunicacao. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6215897838183089 

COPQUE, Diego de Jesus: Autor do Livro: Do Joanes ao Jacuípe, uma história 

de muitas querelas, tensões e disputas locais, que em breve, será publicado através da lei 

federal Nº 14.017/2020, conhecida como lei Aldir Blanc; Copque é responsável  pela 

publicação de artigos na imprensa local de Camaçari e na Revista África e Africanidades 

de fatos importantes a respeito da história de Camaçari; Autor da poesia Lei da 

Escravidão, publicada em 2019 no livro Antologia Poética Internacional Vol. IV; Autor 

do texto que compõe a orelha do livro Antologia Poética Vol. XIV ambos publicados pela 

Cogito editora; Prestou consultoria para elaboração de Projetos de Lei para a Vereadora 

do município de Camaçari Fafá de Senhorinho, como: Projeto de Lei- 034/2019, que 

reconhece a data de fundação do Aldeamento do Espírito Santo a partir do Festival Cívico 

de Abrantes; Projeto de Lei- 057/2019, que solicita o reconhecimento da Festa do Divino 

Espírito Santo de Abrantes como patrimônio cultural histórico e imaterial de Camaçari; 

Ministração gratuita de uma série de palestras em escolas da rede pública e privada do 

município, no ano de 2019; Foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Camaçari, 

através de uma Moção de Aplausos, por ter revelado a verdadeira data de fundação da 

cidade de Camaçari; Recebimento da Medalha Desembargador Montenegro, maior 
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honraria da cidade em virtude da relevância de meus estudos; atuou como historiador na 

equipe responsável pelo processo de Tombamento da Igreja do Espírito Santo de 

Abrantes-Camaçari/Ba. Atualmente é responsável por uma pesquisa historiográfica a 

Convite da professora da Université d’ Provence Aix-Marseille – França, Drª. Ernestine 

Carreira, Diretora do Institut des Mondes Africains/ C.N.R.S. (Aix-Paris), sobre a 

trajetória comercial da família portuguesa "Ribeiro Neves", a partir de sua transmigração 

de Portugal para o Brasil, no século XVIII.  https://orcid.org/0000-0002-1337-2300 

DOMINGOS, Heliton Luiz: Possui graduação em História pela Universidade do 

Estado de Mato Grosso (2009). Atualmente é Professor da Escola Estadual do/no Campo 

Dom Francisco de Aquino Corrêa. Tem experiência na área de História. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1377069440884058. E-mail: ton_hld@hotmail.com 

EVANGELISTA, Sybelle de Lima: Possui graduação em Letras - Língua 

Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2013), possui Pós 

graduação em Ensino de Artes e pós graduação em Língua Portuguesa e Docência no 

Ensino Superior. Atualmente é professorª língua portuguesa da Escola Municipal Profª 

Maura de Medeiros Bezerra, Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório, Escola 

Padre João Penha, Escola Ressurreição, Ensino da EJA (Programa do Estado do RN), 

Programa Pro-Itec e Escola Estadual Professora Nádia Câmara. Tem experiência na área 

de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa e Ensino das Artes. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8691952741482794. E-mail: bellysales24@live.com 

FARIA, João Paulo de Oliveira: Possui Licenciatura Plena em Educação Física 

pela Fundação Universitária de Itaperuna (2003), Mestrado em Ensino pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF/INFES) e Mestrado em Ciências da Educação pela 

Universidade Americana Py. Pós-graduado em: Psicopedagogia, Docência do Ensino 

Superior, Recreação e Lazer e MBA em Gestão Empreendedora da Escola. É Diretor 

Geral do Ciep 263 - Lina Bo Bardi, Professor Docente I (Disciplina: Educação Física) da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Atua como Professor Universitário 

nas seguintes Instituições: Universidade Iguaçu UNIG-Itaperuna, Instituto Superior de 

Educação do Município de Itaperuna-ISEMI e UNIFAMINAS-Muriaé. Tem experiência 

nas seguintes áreas: Aspectos Didáticos e Pedagógicos da Educação e da Educação Física, 

http://lattes.cnpq.br/1377069440884058
mailto:bellysales24@live.com
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com ênfase em Práticas Pedagógicas, Formação Docente e Didática da Educação Física. 

http://lattes.cnpq.br/3561556631615160 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Professora da Rede Pública e Privada 

em Macau/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9198-6746. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.  

FIGUEIREDO, Maria Fernanda de Lima: Graduada em Licenciatura Plena em 

Pedagogia (Universidade Estadual Vale do Acaraú), Pós-Graduação em Psicopedagogia 

Institucional e Clínica (Faculdade do Maceço de Baturiter), Pós-Graduação em Educação 

Infantil (Faculdade Venda Nova do Imigrante). Professora da Rede Municipal de Ensino 

na Cidade de Pendências/RN. E-mail: mariafernanda0804@outlook.com 

FREITAS, Dayana Lúcia 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 

https://orcid.org/0000-0002-9198-6746
http://lattes.cnpq.br/5956672837215695
mailto:caroline_brum2005@hotmail.com
mailto:mariafernanda0804@outlook.com
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Comercial (SENAC/RS). Palestrante. Pesquisadora. Professora e Orientadora de cursos 

de Pós-Graduação e Graduação em instituições da rede privada em Macau/RN. 

Professora; Orientadora de TCC e Orientadora de Estágio Curricular Supervisionado da 

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

município de Guamaré/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5355-3547. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5122671799874415. E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.   

LIMA, Adão Machado: Mestre em Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Moleculares, na Universidade Estadual de Goiás (UEG), campus Anápolis (GO). Possui 

graduação em Química pela Universidade Federal do Tocantins e Matemática pela 

Faculdade de Brasília (FABRAS). Atualmente trabalho como Professor de Matemática e 

Física no Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho em Gurupi-TO. Assim 

tendo como foco de pesquisa as Ciências dos Materiais e Polímeros. CV: 

http://lattes.cnpq.br/7552645014987687 

MELO, Dymonna Sandryne da Silva: Graduada em Licenciatura plena em 

Pedagogia (Universidade Estadual Vale do Acaraú), Pós-Graduação em Gestão Escolar 

de Pesquisa.  Professora da rede Municipal de Ensino na cidade de Pendências/RN. E-

mail: sandrynedymonna@gmail.com 

MENDES, Eliana Ester Cristante: Nasceu em Tangara da Serra- MT e 

atualmente reside em Assari-MT. Formada em pedagogia pela Ulbra e pós graduada em 

Especialista em Eduacacao Infantil com Ênfase na Inclusão pela Faculdade Afirmativo 

atua como professora na educação básica do ensino fundamental na cidade de Barra do 

Bugres- MT. 

MORAES, Adriana Ferreira da Silva: Nasceu em Barra do Bugres, Mato 

Grosso. Atualmente reside em Assari, também no estado. Formada em pedagogia pela 

Unip e pós graduada em educação infantil e anos iniciais pela faculdade Futura, atua 

como professora na educação básica do ensino fundamental na cidade de Barra do 

Bugres-MT. 

MOURA, Dayanne Chianca de: Possui licenciatura (2007), mestrado (2009) e 

doutorado (2014) em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 

https://orcid.org/0000-0001-5355-3547
http://lattes.cnpq.br/5122671799874415
mailto:dayannaproducoes@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/7552645014987687
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licenciatura em Pedagogia (2021) pelo Centro Universitário Internacional – UNINTER. 

Realizou Pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Química da UFRN (2015-

2017) com estágio na Universidad de las Americas-Puebla (México). Atualmente é 

professora formadora do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP). 

Tem experiência na área de Química e Ciências Naturais atuando principalmente nos 

seguintes temas: química ambiental, eletroquímica, tratamento de efluentes, ensino de 

Ciências. Também possui experiência na área de educação e formação de professores. 

Exerceu a função de coordenadora de Pesquisa no IFESP (2019-2020) orientando 

projetos de Iniciação Científica. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5569739045933136 

NASCIMENTO, Alzineide Da Silva: Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Campus Avançando de Assú). Pós-

Graduada na área da educação - Alfabetização e Letramento, na Faculdade do Vale Elvira 

Dayrelle. Pós-Graduada na área da educação - Educação Infantil na Faculdade do Vale 

Elvira Deyrelle. Professora do município de Pendências a 11 anos. 

NOVAES, José Carlos Assunção: Mestre em Letras pela Universidade Federal 

da Bahia, UFBA, e doutorando em Língua e Cultura do PPGLINC/UFBA. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4519289105467081. E-mail: jcanovaes@gmail.com  

OLIVEIRA, Antônia Irení Almeida: Mestre em Ciências pela Universidad San 

Lorenzo – UNISAL/PY. Graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de 

Roraima - UERR. E-mail: profirenialmeida@gmail.com. 

PINTO, Marilda Domingas: Possui graduação em História pela Universidade de 

Cuiabá (2002) e especialização em Educação Interdisciplinar pelo Instituto Cuiabano de 

Educação (2006). Atualmente é Professora da Escola Estadual Bacharel Ribeiro de 

Arruda. Tem experiência na área de História. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3777582950550690. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1968-7247. 

E-mail: marildadomingas77@hotmail.com 

RAMOS, Estela Batista Da Silva: Graduada em Pedagogia pela Universidade 

Estadual Do Rio Grande do Norte. Pós-graduada em Educação Infantil pela Instituição 

Anhanguera. Professora do município de Pendências/RN. 

http://lattes.cnpq.br/5569739045933136
mailto:jcanovaes@gmail.com
mailto:profirenialmeida@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3777582950550690
https://orcid.org/0000-0003-1968-7247
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SANTOS, Irene Rodrigues Dos: Graduada em Licenciatura plena em Pedagogia 

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte), Cursando Pós-Graduação em 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (Faculdade do Maciço de Baturité). Professora 

da rede Municipal de Ensino na cidade de Pendências/RN. E-mail: 

rodriguesirene1961@gmail.com 

SANTOS, Maria Oracilda Castanha: Especialista em Português e Espanhol; 

Gestão e Organização Escolar; Educação do campo; Educação Especial com Ênfase em 

Deficiências. Professora da rede municipal de Dois Vizinhos, Paraná. E-mail: 

mariacastanha10@hotmail.com 

SANTOS, Nednaldo Dantas dos: Possui licenciatura (2004), bacharelado (2005) 

e mestrado (2007) em Ciências Biológicas; e doutorado em Ciências da Saúde (2012) 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Licenciado em matemática 

(2020) e pedagogia (2021) pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). 

Realizou Pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde com o 

desenvolvimento de Produtos Nanotecnológicos na UFRN (2013). Atualmente é 

professor formador do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP). Tem 

experiência na área de Botânica, com ênfase em morfologia externa, extração e 

purificação de polissacarídeos sulfatados de vegetais marinhos e dulcícolas, avaliação de 

atividades biológicas in vitro e in vivo, desenvolvimento e avaliação de nano e 

microssistemas e suas aplicações biotecnológicas e farmacêuticas. Possui experiência na 

área de educação e formação de professores nas áreas de ciências naturais e exatas. 

Desempenhou atividades como coordenador do Curso de Pós-Graduação em Educação 

Ambiental, Projetos Especiais e Pesquisa no IFESP. Participou como Membro do GT de 

Formação do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED). Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/3538940359754089. ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2617-7261  

SILVA, Eneidina Aparecida da: Nasceu em Rosário-Oeste, MT. Atualmente 

reside em Assari, Distrito de Barra do Bugres. Formada em pedagogia pela UNIP- 

Universidade Paulista e pós graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais pela 

FAVENI-  Faculdade Venda Nova do Imigrante, atua como professora na educação 

básica do ensino fundamental na cidade de Barra do Bugres-MT. 

http://lattes.cnpq.br/3538940359754089
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SILVA, Girlene Rosa de Souza: Graduada em Pedagogia pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (Campus Avançando de Assú). Pós-Graduada na área da 

educação - Alfabetização e Letramento, na Faculdade do Vale Elvira Dayrelle. Pós-

Graduada na área da educação - Educação Infantil na Faculdade do Vale Elvira Deyrelle. 

Professora do município de Pendências a 11 anos. 

SILVA, Ilkecia Kalini: Possui licenciatura (2006) em Química pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e licenciatura em Pedagogia (2021) pelo 

Centro Universitário Internacional (UNINTER). Realizou especialização (2017) pelo 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Potiguar (UNP). Atualmente é docente e 

gestora da Educação Básica Estadual do Rio Grande do Norte (SEEC/RN). Tem 

experiência na área de Meio Ambiente, com ênfase em Química Ambiental, atuando 

principalmente na área de rejeitos químicos, impactos ambientais e estações de 

tratamento ETA/ETE. Foi docente supervisora do PIBID de Química/UFRN (2008). 

Atuou na gestão da Escola Estadual Professor Edgar (2010/2014) e como professora do 

PRONATEC no curso de Operador de ETA e ETE, Condutor Ambiental, Combate de 

Endemias e Técnico em Meio Ambiente (2012-2016). Desenvolveu ações como técnica 

pedagógica do Projeto Governo Cidadão/UES/SEEC acompanhando ações voltadas para 

Educação Profissional e Sistema de Avaliação Institucional (2015-2018). E atuou como 

professora Formadora do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5581830853098931 

SILVA, Josete Rodrigues da: Graduada em Licenciatura pedagogia (UERN). 

Pós-graduação em Educação infantil e anos iniciais - Faculdade Futura. Cursando Pós-

graduação em Educação infantil – FACESA. Professora no município de Pendências/RN. 

E-mail: josetcomcristo@hotmail.com 

SILVA, Maria das Vitórias Nascimento de Assis da: Graduada em Licenciatura 

Plena em Matemática- UFRN, Especialista em Coordenação Pedagógica- UCDB, 

atuando como coordenadora de escola Estadual Dom José Adelino Dantas. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8953537789929363. E-mail: vitoriaassis2013@hotmail.com. 

SILVA, Marinalva Bezerra da: Mestre em Ciências pela Universidad San 

Lorenzo – UNISAL/PY. Graduada em Licenciatura em Letras, Espanhol e Licenciatura 

http://lattes.cnpq.br/8953537789929363
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Hispânica/IFRR. Especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico: Administração, 

Orientação e Supervisão - Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER. E-mail: 

nalvabezerranalva@gmail.com. 
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