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RESUMO 

 O Papel da Motivação no Trabalho Pedagógico do Professor dentro da Sala 

de Aula da Educação Infantil faz-se necessário para levar o grupo ao 

reconhecimento e ao respeito a toda a diversidade encontrada dentro das 

instituições de ensino. Nesse foco, desenvolveu-se uma pesquisa das ações 

interventivas desenvolvidas na instituição de ensino Centro de Educação Infantil 

Criança Esperança, propondo o estudo do trabalho desenvolvido pela equipe técnica 

e a professora regente de uma turma específica, da referida instituição de ensino.  O 

trabalho é pautado em um projeto motivacional que objetiva uma Educação para 

Paz; durante o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas junto aos 

familiares, a turma, a instituição, bem como o desenvolvimento das atividades que 

levasse o grupo ao reconhecimento e ao respeito a esta diversidade. Os resultados 

obtidos nos levam a ressaltar que o respeito ao outro pode ser traduzido no 

reconhecimento e na aceitação dessas diferenças; motivando-os para aquisição dos 

conhecimentos inerentes a etapa de ensino do momento. 
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1. INTRODUÇÃO 

	  

 O ano se inicia dentro da escola, vários sentimentos se misturam: mães  

ansiosas, filhos chorosos contrastando com outras alegres correndo de um lado para 

outro, professores esperançosos e assim dá-se o primeiro dia de aula... No decorrer 

desta semana em que se desenvolvem projetos voltados para a adaptação dos 

alunos, em que as atividades se dão de maneira mais espontânea, já vamos 

visualizando as características peculiares de cada turma, de forma natural vão 

sobressaindo o individual e a turma vai ganhando sua identidade própria.  

Transposto esse primeiro momento começamos a trilhar o caminho da 

observação mais apurada, onde procuramos analisar, identificar, caracterizar e 

diagnosticar o perfil da turma e nos deparamos com um grupo heterogêneo e pensar 

a diferença dentro do contexto escolar nos leva a apropriação de vários sentimentos. 

Em alguns momentos a atitude é de não reconhecimento, em outros consideramos 

os diferentes como incapazes e raramente vemos o outro com uma identidade 

própria e capaz.  

Procurando mudar essas atitudes e acreditando que a inclusão dos diferentes 

e da diversidade deve ser incorporada no ambiente escolar e pelos atores e atrizes 

escolares (direção, equipe técnica, professores/as e discentes), almejando o 

respeito pela diversidade e não apenas a tolerância, de forma a conhecer e 

reconhecer o outro como parte do meu próprio eu, vivenciando a multiplicidade de 

sujeitos no desenvolvimento do trabalho educacional.  

Entendendo que a escola busca a formação integral dos seus alunos, o 

orientador educacional é parte integrante deste corpo escolar, esse profissional tem 

dentro de suas atribuições a de diagnosticar e trabalhar, junto à comunidade escolar, 

as causas que impedem o avanço do processo de ensino e de aprendizagem, além 

de trabalhar a prevenção de futuros problemas dentro do ambiente escolar.  

Chegamos ao seguinte questionamento: Por que não levar em conta a 

subjetividade do individuo, respeitando cada grupo como contribuintes ao 

engrandecimento do eu e do outro? Quando encontro um educador que se faz esse 

questionamento aliado a uma equipe que apoia o desenvolvimento desse trabalho é 

possível chegar ao projeto que foi desenvolvido no 3º Período, com crianças na faixa 

etária de 05 anos do Centro de Educação Infantil Criança Esperança da Cidade 

Ocidental – GO. 



9 
 

 

O título da presente pesquisa é: O papel da motivação no trabalho 

pedagógico do professor dentro da sala de aula da educação infantil; essa 

investigação tem por objetivo mostrar como o professor pode trabalhar a criança, 

dentro de suas dificuldades, utilizando para isso a metodologia da motivação. 

Conduzindo esse aluno para uma reflexão ampla sobre o significado da 

criação de uma Cultura de Paz. Pretendendo ainda analisar a importância do 

reconhecimento da diversidade no ambiente pedagógico, como oportunidade de 

desenvolvimento de uma educação para paz. 

Neste trabalho de conclusão de curso, aspira-se mostrar a importância do 

professor respeitar a diversidade encontrada dentro do cotidiano pedagógico; 

fazendo dessa diversidade o condutor do reconhecimento do respeito ao outro como 

uma continuidade do respeito do meu próprio eu, buscando permear o ambiente 

escolar com uma educação que conduza para a paz. 
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2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

2.1- GERAL: 

 
  Estudar o papel da motivação no trabalho pedagógico, bem como o 

reconhecimento da diversidade como algo que conduz ao desenvolvimento do outro 

e do meu próprio eu, bem como uma educação para paz. 

 

2.2- ESPECÍFICOS: 
 

• Estudar o que é motivação e suas consequências na aplicabilidade 

dentro do cotidiano pedagógico; 

• Verificar nas ações da docente observada o que faz para trabalhar e 

reconhecer a diversidade; 

• Compreender a ação motivadora como catalisadora da educação para 

paz. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 A escola é um ambiente fértil de diversidade, essa junção de culturas 

diferentes requer um educador que seja mediador e motivador para proporcionar um 

ambiente acolhedor, tolerante e que conduza a uma cultura de paz. Nesta 

perspectiva surgiu o seguinte questionamento: Qual o papel da motivação no 

trabalho pedagógico e como se dá o reconhecimento da diversidade conduzindo a 

uma educação para paz. Nessa ótica levanta-se a hipótese de que a motivação 

pode influenciar positivamente no trabalho pedagógico e no reconhecimento da 

diversidade levando a uma educação para paz. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Este capítulo tem por objetivo trabalhar  a fundamentação teórica que 

embasou as ações realizadas dentro da instituição de ensino Centro de Educação 

infantil Criança Esperança. Para uma melhor organização o tema foi dividido em 

substítulos: Educação para Paz, o seu real conceito e A importância da motivação 

dentro do cotidiano escolar. 

A fundamentação teórica consiste em elaborar um texto científico que se 

apoia em ideias e conceitos já existentes. Seguindo esse preceito o trabalho foi 

organizado em subtítulos que tem relevância para a temática principal que é: O 

papel da motivação no trabalho pedagógico do professor dentro da sala de aula da 

educação infantil. 

 

4.1- EDUCAÇÃO PARA PAZ, O SEU REAL CONCEITO 
 

A concepção de paz que é utilizado em nossa sociedade nos dias de hoje, 

segundo a Declaração e Programa de Ação Cultura da Paz, conceitua como a 

reunião de: Valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida que 

exprimi o respeito à vida, ao ser humano e a  sua dignidade.Deve-se pregar a 

rejeição à violência, aderindo aos princípios da liberdade, justiça, solidariedade, 

tolerância e compreensão (ONU, 1999). Visando a promoção do diálogo para a 

resolução de desentendimentos decorrentes das interações e relações humanas. 

Para fomentar uma Cultura de Paz é essencial velar para que as crianças, 

desde a primeira infância, recebam ensinamentos sobre valores, atitudes, 

comportamentos e estilos de vida que lhes possibilitam solucionar desentendimentos 

por meios pacíficos e com espírito de respeito pela dignidade humana e tolerância e 

não discriminação. 

Deve ser uma ação contínua e ativa de interação que englobe a todos, não 

devemos limitar a Cultura de Paz a uma simples ação de “combate a violência”. E 

sim em uma perspectiva mais vasta que inclua: Fazer o bem, reconhecer e respeitar 

os direitos de todos. Nesta visão, esse olhar está interligado aos “Direitos humanos” 



12 
 

 

que por sua vez traz conjuntamente o conceito de “democracia que são dois 

conceitos que se requerem mutuamente” (JARES, 2002, P. 126). 

De modo simplista e inerte, a paz é a ausência de guerra e/ou conflito, refere-

se a uma harmonia, serenidade e tranquilidade que é dependente a não denúncia de 

conflitos. Em se falando do cenário escolar brasileiro faz-se necessário debater, de 

maneira ampla, sobre o conceito de paz. Pois prevalece na sua grande maioria esse 

conceito simplista. 

Nesta perspectiva da paz como o contrário de guerra, e o contrário da 

violência. É necessário nos atentar aos diversos tipos de violência: A mais 

visualizada é a violência por meio da agressão física direta, porém existem formas 

menos aparente mais obscuro de reconhecer, e mais perversas pelo tipo de 

sofrimento humano que provocam. O conceito de paz engloba a liberdade e 

identidade do ser humano, envolve tudo o que o ser humano precisa para o seu 

progresso pleno, visualizando, assim, o cumprimento dos Direitos Humanos. 

Acreditando que a escolar é o reflexo de uma sociedade, hoje vivemos muitos 

conflitos em nosso cotidiano. E essa sociedade com diferentes contextos 

socioculturais não propulsionam a paz que almejamos. A mídia e os veículos de 

entretenimentos têm contribuído negativamente para diversos tipos de violência e 

opressão. No contexto escolar a violência tem aumentado devido a várias 

expressões: Interferência e presença do tráfico de drogas no ambiente escolar, 

depredação dos prédios e materiais escolares, conflitos entre estudantes e entre 

estes e os adultos que trabalham nas escolas (COLUMA, 2007). 

Esses episódios são a imagem de uma crise de valores mais abrangente. E, 

essa violência pode ser a consequência de uma atividade continua de fragmentação 

social e de exclusão econômica e social. 

Algumas questões que precisam ser analisadas: É essencial a reflexão sobre 

o real conceito de paz. Segundo Morrison & Harris ( 2003) paz é: 

 
A ausência de guerras ou a não-violência, por sua vez, não 
necessariamente pressupõe a existência da Paz. Esta envolve mais 
que a não-violência. A paz significa seres humanos trabalhando 
juntos para resolver conflitos; ela respeita padrões de justiça, satisfaz 
necessidades básicas do homem e honra os direitos humanos. 

 

 Importante frisar que apesar da existência de muitos significados para a 

palavra paz, o que devemos levar para a nossa prática diária é que,  paz é algo que 
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desejamos para a nossa existência humana em todas as áreas como: social, 

psicológica, política e pessoal. 

É necessário também refletir sobre o que é Educação para a Paz. De acordo 

com alguns autores (COLUMA, 2007; SOUZA, 2007), Educar para a Paz entende-se 

um processo de construção de valores sociais direcionado para a promoção de um 

mundo mais justo e igual. Segundo diversos autores/as como (ADAMS, 2009; DUSI; 

ARAÚJO; NEVE, 2005; MILANI, 2004) destaca que a Cultura de Paz deve ser: 

 
“(...) a construção de uma Cultura de Paz não deve ser entendida 
nem reduzida ao ‘combate à violência’, nem a ‘não fazer o mal’. A 
construção de uma Cultura de Paz deve ser entendida desde uma 
perspectiva mais ampla: a perspectiva de promover a paz; de fazer o 
bem; de reconhecer e respeitar os direitos de todos; de promover o 
desenvolvimento pessoal, econômico e social e; de buscar e 
incentivar a participação democrática em diferentes níveis sociais, 
lembrando que “direitos humanos e democracia são dois conceitos 
que se requerem mutuamente” (JARES, 2002, p. 126). 
 

Esta deve ser uma construção contínua que ocorra em todas as modalidades 

de ensino e em todos os contextos educativos formais ou não formais.Lembrando 

que como um processo, requer ações simultâneas, com o objetivo claro e  comum, 

visualizando efeitos a longo prazo, evidenciando a conscientização dos problemas 

da nossa convivência social.   

Uma pergunta que merece reflexão é: Como desenvolver cultura de paz 

escolar? Buscando junto à literatura, sobre essa temática, encontramos várias 

sugestões metodológicas que podem contribuir na hora de pensar a Educação para 

a Paz. De modo geral temos a formação de valores humanos e ressaltar atividades 

focadas para a cooperação, a colaboração e o diálogo. Algumas pontuais, focadas 

em questões do cotidiano escolar como o entendimento pedagógico dos 

enfrentamentos pertencentes às relações humanas.  

Muitos autores e especialistas no tema frisam que é indispensável 

desenvolver metodologias direcionadas para:   

 
1. Promover uma educação que envolva valores humanos e sociais, 
resolução de conflitos através do diálogo e a construção da justiça 
(Nascimento, 2000). 
2. Desenvolver uma cultura dos direitos humanos através do 
reconhecimento da dignidade de cada pessoa (Candau,2005). 
3. Redefinir o papel da educação, onde predomine a forma da 
"violência estrutural" (Nascimento, 2000). 
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4. Dar voz aos estudantes e desenvolver formas participativas de 
construção de normas (Nascimento, 2000). 
5. Lutar pela manutenção da paz ressaltando a valorização da ética, 
da criatividade, das experiências e da reflexão constante sobre 
nossas ações (Beauclair, 2007). 
6. Identificar recursos e material de apoio a serem utilizados num 
curso, currículo ou programa em EPP, quer seja ele informal ou 
formal (Morrison & Harris, 2003). 
7. Refletir sobre o impacto de nossas ações sobre o meio físico e 
psicológico da escola e do ambiente à nossa volta (Beauclair, 2007). 
8. Estimular a aquisição de competências, as quais os alunos 
poderão utilizar para desenvolverem estratégias não-violentas para 
toda a vida (Columa, 2001). 
9. Focar na formação de um ser social com o potencial de falar e se 
comunicar, como principal estratégia para a resolução de conflitos 
(Nascimento, 2000). 
10. Criar sentido para a construção de um novo tempo num mundo 
em complexa interdependência (Beauclair, 2007). 
 

Contudo, boa parte das sugestões metodológicas da Educação para a Paz 

salienta a importância de refletir sobre ações a partir das necessidades e das 

particularidades específicas dos contextos socioculturais onde essas metodologias 

serão desenvolvidas. Essas ações devem ser contextualizadas, flexíveis e 

especificas para as necessidades encontradas. Devemos entender que não existem 

“receitas prontas” para serem aplicadas de maneira uniforme. 

 Por fim, sinalizamos que a Educação para a Paz é estudada e debatida em 

diversas áreas, e que esses múltiplos olhares teóricos se encontram em um 

determinado ponto: A verdadeira educação para a paz não deve consistir num 

simples ensino das ideias pacifistas (PIAGET, 1998). Sendo importante motivar os 

atores que compõem o cenário escolar, para alcaçarem o patamar de uma 

Educação para Paz. 

 

4.2 – A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DENTRO DO COTIDIANO 
ESCOLAR 
 

 A palavra motivação é proveniente do verbo em latim “movere”. A ideia de 

movimento consta em muitas definições é ligada ao fato da motivação conduzir uma 

pessoa a realizar algo, mantendo-a em atividade e auxiliando-a a finalizar tarefas 

(Schunk, 2002 apud Siqueira; Wechsler, 2006, p. 21). 

 A motivação é um aspecto que tem grande relevância dentro do contexto 

escolar sendo necessária para aprender, a mesma necessidade que temos que 
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aprender coisas básicas para nossa sobrevivência como comer e beber água; a 

motivação é combustível que nos move rumo ao aprendizado. 

 Pesquisas indicam que quando recebemos estímulos positivos produzimos 

uma substancia (dopamina) que gera bem-estar. A neurologista Suzana Herculano-

Houzel, autora do livro Fique de Bem com Seu Cérebro (208 pag.), explana que 

atividades muito difíceis desmotivam causando frustração levando ao abandono, o 

mesmo ocorre com as fáceis. 

  Segundo Abreu e Masetto, o educando ficará motivado a aprender e 

alcançar conhecimento, em dois momentos: quando ele está instruído para a busca 

contínua do andamento da aprendizagem e quando o estudo é de seu interesse. 

(apud Santos, 2004, p. 71). Torre (1999, p. 09) traz que “a motivação escolar é algo 

complexo, processual e contextual e que sempre pode ser feito para que os alunos 

recuperem ou mantenham o interesse em aprender”. 

 A aprendizagem tem que ser significativa (não mecanizada), sempre 

levando em conta os conhecimentos, experiências e vivencias do discente. Assim 

ele terá possibilidade de criar questionamentos de interesse próprio, confrontando 

experimentos com questões da sua realidade e que tenha importância para o 

individuo.  

 Participar de maneira ativa na ação de aprendizagem continua, 

compartilhando e colocando em prática esses conhecimentos. Sendo um processo 

pessoal, é necessário que tenha objetivos realísticos e sempre seguidos por 

“feedback” constantes. 

 Esta aprendizagem necessita estar alicerçada em uma boa relação 

interpessoal entre os atores (aluno, professor e colegas de turma) que fazem parte 

desse processo. Segundo Demo (2006, p. 24/p. 30): 

 
“(...) nos dias de hoje o convívio com alunos mais agitados e 
preparados para a aprendizagem e, consequentemente, para as 
mudanças na vida. (...) para que o professor deixe de ser um mero 
repassador de conhecimento ele deveria buscar aprender mais e 
aproveitar as melhores virtudes de cada aluno e, dessa forma, todos 
acabariam aprendendo, alunos e professores.” 

  

Outra questão que é relevante para a motivação do aluno para o 

aprendizado é o ambiente da sala de aula, para Antunes (2003, p. 34) é 

extremamente importante que: Esse local seja propício às polemicas, ou seja, de 
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discussão, da oposição, das divagantes interpretações. Quando se enfatiza sobre 

“que tipo de escola se quer” e “que tipo de alunos almeja-se”. 

  A resposta para essas questões é sempre uma escola democrática é um 

aluno crítico, participativo e atuante socialmente e, para que isto se realize, é 

necessário usar metodologias que abram cada vez mais espaços, para que o aluno 

tenha oportunidade de se expressar e de dialogar na troca de informações e que 

muitas vezes a falta de conhecimento do que está sendo trabalhado, isto é, de 

domínio de conteúdo, faz com que os professores proíbam a fala do aluno, temendo 

não conseguir retornar ao assunto abordado. Segundo Guimarães e Boruchovitch 

(2004): 
“(...) quando o discente está motivado ele se compromete com o 
processo de aprendizagem, procura adquirir e aperfeiçoar 
habilidades para o entendimento e a apropriação dos conteúdos, e o 
mais importante orgulha-se dos resultados alcançados.” 
 

 É perceptivo que o educador deve está motivado para o desempenho do seu 

papel, tendo consciência da sua relevância para construção do processo de ensino e 

aprendizagem. Este processo deve ser pautado tanto em sua motivação pessoal, 

bem como na motivação do seu aluno. Assim sendo é necessário uma reflexão mais 

atenta no currículo que é imposto dentro das instituições de ensino e como o 

profissional (professor) se posiciona perante este. 
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5. - O CURRÍCULO E A ATUAÇÃO DO PROFESSOR 

 
Este capítulo vem para mostrar a importância do professor e do currículo no 

trabalho pedagógico dentro da instituição de ensino Centro de Educação infantil 

Criança Esperança. Organizado por substitulos trás:  O currículo e a atuação do 

professor e O papel do professor. 

 Se pensarmos o currículo como algo que deve ser construído na realidade 

em que vai ser aplicado, seria necessário um professor proativo no desempenho de 

sua profissão. Este seria o mediador do conhecimento deixando de lado a 

prepotência da classe dominante que prega que a sociedade é feita de cabeças 

pensantes e não pensantes. 

 Nesta perspectiva o conhecimento deve ser trazido não como uma verdade 

absoluta, mas sendo questionado e colocado à prova. Entendendo a importância do 

educador nessa dinâmica, este deve ser crítico diante desse currículo. Integrando-o 

a característica do público atendido, buscando o conhecimento que discentes trazem 

de suas famílias e origens. Este profissional deve estar atento a sua própria 

formação, deixando de lado um discurso vazio de impotência perante os grupos 

dominantes.  

O professor deve ter uma “postura diante dos conteúdos” o que não acontece 

sem que haja um posicionamento perante o currículo que é apresentado dentro das 

nossas instituições de ensino. Diante desta concepção os temas geradores das 

aulas foram focados em alimentos saudáveis procurando trabalhar de maneira 

concreta trazer para dentro da sala frutas e verduras, possibilitando que os alunos 

fizessem uso dos cinco sentidos.  

Durante as aulas foi explorada a escrita dos nomes das frutas, bem como o 

compartilhamento dos itens em lanches coletivos. Essa dinâmica proporcionou 

trabalhar de maneira mais eficaz o aspecto sociológico agregando a importância da 

convivência com o outro.  

 

5.1 – O PAPEL DO PROFESSOR 
 
 No âmbito escolar, especificamente dentro da sala de aula, evidencia-se o 

papel do professor, na resolução de conflitos que envolvam seus alunos e o 
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desempenho escolar deste. Neste contexto, o professor é o mediador que leva as 

crianças ao conhecimento da ética, que engloba o respeito mútuo, diálogo, 

solidariedade. Os alunos absorvem estes ensinamentos e passam a entender a 

importância de cooperar com as ações da educadora. 

 Bem mais que um discurso, a prática pedagógica do docente tem de ser 

coerente, visto que, as crianças são conduzidas mais pelo exemplo do que por 

palavras. Fica sem efeito passar uma doutrina ética e agir de forma inversa a estes 

preceitos. Os comportamentos respeitosos devem partir do educador, pois estes 

comportamentos serão como modelo, principalmente pelas crianças menores. 

 Devemos lembrar que o agir dos educadores, mesmo sendo julgadas 

inocentes podem trazer resultados funestos. Não só bons exemplos por parte do 

docente educam moralmente os discentes, mas certamente é uma grande 

motivação. 

 Outra questão que é de extrema importância para um ambiente escolar 

“saudável” é diagnosticar as dificuldades dos alunos e usar estratégias adequadas 

para soluciona-las. Para Almeida, Miranda e Guisande (2008, p.175), “os alunos que 

apresentam dificuldades precisam ser ajudados pelos professores”. Este olhar 

apurado por parte dos educadores e de grande significado para o educando que 

apontam como: “um fator de valorização, gerando sucesso e, quando não acontece, 

o aluno sente-se desvalorizado e consequentemente apresenta fracasso” (IDEM, p. 

175). 

 Segundo Demo (1996, p. 20) “grande parte do esforço pedagógico consiste 

em trabalhar positivamente a autoestima do aluno, para que possa emergir como 

sujeito capaz, por si mesmo”. A motivação é um fator que tem grande relevância 

para que este sujeito seja autônomo no processo educativo. Para Balancho e 

Coelho (2001), a motivação pode ser compreendida como sendo um processo e, 

desse modo, provoca ou instiga a um movimento, que ampara uma possibilidade de 

agir, canalizando estratégias para o desenvolvimento do aluno. 
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6. METODOLOGIA 

 
 O capítulo objetiva trazer a metodologia utilizada para o desenvolvimento do  

trabalho, bem como  a caracterização dos personagens que foram determinantes 

para o sucesso deste enredo desenvolvido dentro da instituição de ensino Centro de 

Educação Infantil Criança Esperança. Sendo organizado em subtitulos da seguinte 

forma: A instituição e os sujeitos da pesquisa, A técnica de observação e 

Levantamento e análise de dados. 

A metodologia científica utilizada para o levantamento dos dados contidos no 

presente estudo é a Pesquisa Qualitativa, segundo Prodanov e Freitas (2013, p.70) 

esse método acredita em uma relação indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser computado em números. 

O estudo de caso é a estratégia utilizada como ferramenta para analisar a 

ação da PROFESSORA “A” da educação infantil no uso da motivação como 

ferramenta no trabalho pedagógico com o intuito de solucionar dificuldades 

individuais e coletivas.  

 

6.1- A INSTITUIÇÃO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 
 
6.1.1- A PROFESSORA “A” 
 

 Tem 08 anos de atuação, sempre na educação infantil, todo esse período 

nesta instituição, formada em pedagogia com especialização em gestão e 

administração escolar. 

 
6.1.2- AS CRIANÇAS 
 
6.1.2.1- A CRIANÇA 01 

A criança está inserida em uma família com vulnerabilidade social; 

apresentando as seguintes características no seu desenvolvimento:  
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• Sociológico: Problemas de auto regulação, pois não obedece as regras de 

boa convivência da escola, demonstra agressividade em situações de 

conflitos usando de meios físicos com os colegas e com quem for opositor as 

suas vontades, não aceita ajuda na execução de suas tarefas, alegando que 

sabe de tudo e não precisa de ninguém, apresenta uma inquietação se 

movimentando constantemente pela sala de aula, aparenta desejar atenções 

diferenciadas para si, solicitando que sejam feitas todas as suas vontades. 

Quando não obtém essa atenção se arrasta pelo chão, ainda não 

desenvolveu hábitos próprios de higiene e de cuidados com seus pertences. 

• Psicomotor: Participa das brincadeiras dirigidas, apresentando certo cansaço 

em atividades de correr e/ou pular, não tem noção de limites na pintura e 

dificuldades no traçado de letras e números. 

• Cognitivo: Não reconhece as letras e os números trabalhados, não identifica 

cores primárias e secundárias, não se concentra nas atividades propostas e tem 

interesse nas atividades de recorte.  
 

6.1.2.2- A CRIANÇA 02 
 

 A criança apresenta desenvolvimento cognitivo e psicomotor bom, tendo 

queixa no aspecto sociológico, com as seguintes características: tem dificuldade em 

obedecer a regras e apresenta comportamento agressivo com os colegas. A 

dinâmica familiar da criança aparenta ser conflitante, visto que, os pais divergem em 

seus relatos no que se refere à educação familiar que é dada aos filhos. Percebe-se 

que o casal não reconhece a autoridade do outro havendo um desrespeito constante 

entre os cônjuges.  

 

6.1.3- A INSTITUIÇÃO 
 
 O principal objetivo deste estudo é analisar o papel que a motivação exerce 

no trabalho pedagógico, bem como a importância do reconhecimento da diversidade 

como algo que conduz ao desenvolvimento do outro e do meu próprio eu. Assim a 

pesquisa foi realizada no 3º Período turma “F” com crianças na faixa etária de 05 
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anos da Educação Infantil. A sala foi escolhida por apresentar uma educadora que 

leva em conta a subjetividade do individuo, respeitando cada grupo como 

contribuintes ao engrandecimento do eu e do outro. 

A escola onde a pesquisa foi realizada adota os pressupostos teóricos 

baseado na Teoria de Jean Piaget (1896 – 1980), onde adotou a linha Pedagógica 

Construtivista, a qual se baseia em instigar a curiosidade, a criança é levada a 

buscar as respostas partindo de seus próprios conhecimentos e de sua interação 

com a realidade e com os colegas.    

 A instituição de ensino em que a referida turma está inserida é o Centro de 

Educação Infantil Criança Esperança, localizado na quadra 08, Área Especial nº 10, 

Centro de Cidade Ocidental-GO, tem uma área total de 836m, sendo 348,72m de 

área construída. Sendo a primeira creche da cidade surgiu em 09 de dezembro de 

1991, neste período a cidade não era emancipada, pertencendo ao município de 

Luziânia-GO. Era destinada a creche ligada à promoção social sem vínculo a 

Secretaria de Educação do Município.  

 Com a Lei nº 509/2003 de 22 de abril de 2003, o nome e a denominação da 

instituição passou para Centro de Educação Infantil Criança Esperança, tendo como 

finalidades o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social complementando a ação da família. Funciona no 

diurno, possui 234 alunos matriculados nos 2º e 3º período da educação infantil, 

divididas em 10 turmas (04 turmas de 2º período e 06 turmas de 3º período); o corpo 

docente é composto por profissionais graduados e pós-graduados concursados. 

  A estrutura administrativa e composta por: Um Diretor, uma Coordenadora 

Pedagógica e duas Coordenadoras de Turno, uma Secretaria (indicadas pela 

Secretaria de Educação), uma Orientadora Educacional concursada, uma auxiliar 

administrativa contratada, duas Merendeiras concursadas, duas Auxiliares de 

Serviços Gerais (uma concursada e outra contratada) e duas guardas patrimoniais 

concursadas que se reversam no diurno e um a noite que trabalha em dias 

alternados.  

 A relação escola-família tem sua base nas reuniões de pais, onde 

procuramos estabelecer uma participação mais efetiva dos pais com a divulgação 

dos documentos, trabalhos realizados, dificuldades encontradas e palestras com 

temáticas inerentes aos pais e os alunos.  
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 Na parte pedagógica o trabalho segue as normativas vigentes, realizando 

atividades desenvolvidas através de projetos interdisciplinares valorizando as 

experiências trazidas pelos os alunos. Tendo como base 5 projetos que enfoca os 

eixos de avaliação usados dentro da Educação Infantil dentre outros que são 

executados pelos professores e demais profissionais da instituição quando se 

observa uma necessidade especifica de determinada turma.  

 São sujeitos desse estudo a professora que leciona para o 3º Período desta 

instituição de ensino e os 19 alunos que são frequentes da referida turma. 

 Para preservar a privacidade dos envolvidos na pesquisa a professora será 

denominada por PROFESSORA “A” e os alunos de CRIANÇA 01 e CRIANÇA 02 

respectivamente. 

 O trabalho teve início com a caracterização e o diagnóstico minucioso do 

público alvo. A metodologia cientifica utilizada é a quantitativa com o uso de 

questionários para caracterizar os aspectos socioeconômicos e reuniões para 

conhecer o cotidiano de nossos alunos, as perspectivas com relação à escola e aos 

saberes que serão ensinados para os filhos.  

  

 
6.2– A TÉCNICA DE OBSERVAÇÃO 
 
 A técnica de observação foi de grande relevância para a realização da 

presente pesquisa, sendo possível analisar a ação da professora com relação a 

estudar o papel da motivação no trabalho pedagógico. Bem como o reconhecimento 

da diversidade como algo que conduz ao desenvolvimento do outro e do meu 

próprio eu, como uma educação para paz. 

 Também tem a pretensão de estudar o que é motivação e suas 

consequências na aplicabilidade dentro do cotidiano pedagógico e verificar nas 

ações da docente observada o que faz para trabalhar e reconhecer a diversidade 

conduzindo ao desenvolvimento de uma educação para paz. Todas as autorizações 

que se fizeram necessárias foram assinadas e seguem em anexo.  

 As informações obtidas com as observações foram anotadas em formulários 

específicos pertinentes a rotina da orientação educacional e posteriormente foram 

analisadas. O período de observação foi de 05 meses, no período vespertino com 
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reuniões para acertos de estratégias de intervenção no matutino durante a 

coordenação da PROFESSORA “A”. 
 

6.3 –LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 
 
6.3.1 – QUESTIONÁRIOS 
 
 Os questionários aplicados junto aos familiares das crianças tiveram como 

objetivo fazer a caracterização e o diagnóstico minucioso do público alvo. Foram 

elaborados visando o conhecimento dos aspectos socioeconômico dos alunos que 

fazem parte do 3º período. 

 Estes dados foram relevantes para a pesquisa, visto que o conhecimento 

obtido proporcionaram o entendimento e a escolha da melhor estrategia para o 

desenvolvimento das intervenções que se fizeram necessárias no decorrer do 

trabalho de pesquisa. 

Foram enviados 19 questionários sendo devolvidos 16; obtendo os seguintes 

resultados: 

• Quanto ao nível de escolaridade: 70% tem ensino médio, 20% fundamental 

completo, 5% superior, 2% alfabetização (Educação de Jovens e Adultos), 

2% fundamental I e 1% nunca estudaram;  

• Quanto à cor da pele: 50% pardo, 21% branco, 16% negro, 8% amarelo, 3% 

descendente dos quilombolas e 2% indígenas;  

• Quantidade de pessoas que compõem a família dentro da residência: 66% 

acima de quatro pessoas, 30% três pessoas e 4% duas pessoas; 

• A renda familiar e composta por: 46% por uma pessoa, 46% duas pessoas e 

8% acima de três pessoas; 

• Levando em consideração o valor do salário mínimo da época a renda 

mensal das famílias é a seguinte: 62% de dois salários mínimos, 19% menos 

de um salário mínimo, 18% de três a quatro salários mínimos, 1% acima de 

cinco salários mínimos; 

• 50% das famílias são compostas por dois filhos, 75% moram com os pais e 

no horário contrário da escola são cuidados pelas mães; 

• Quanto à religião 69% são evangélicos e 31% católicos; 
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• Nas reuniões não houve questionamentos sobre os conteúdos e/ou como 

serão ministrados, não sendo possível avaliar se por desconhecimento, 

desinformação ou falta de interesse. 
 

 

6.3.2 - ANÁLISE DOS DADOS 
 
 De posse dos dados coletados e as bibliografias inerentes à temática 

motivacional, foi possível identificar o papel da motivação no trabalho pedagógico na 

respectiva sala de aula e também identificar nas ações da professora investigada 

atitudes de reconhecimento da diversidade e um trabalho diferenciado com 

estratégia para conduzir o grupo ao desenvolvimento do outro e do meu próprio eu, 

bem como uma educação para paz. 

 Através dos relatos da professora e as observações realizadas durante as 

suas ações pedagógicas. Foi possível identificar atitudes positivas ou negativas com 

relação aplicabilidade necessária para a motivação da turma bem como o trabalho 

realizado junto à diversidade escolar voltada para a educação de paz. 

 

6.3.3- QUESTÕES LEVANTADAS  
 
 Partiu da PROFESSORA “A” a iniciativa para a elaboração de um projeto 

que viesse de encontro com as necessidades identificadas na sua turma. A pesquisa 

foi feita partindo das ações da PROFESSORA “A”, durante a aplicabilidade do 

referido projeto e como foi surgindo toda uma dinâmica subjetiva paralela ao projeto 

que tinha em seu foco questões bem objetivas.   

 Faz-se necessário o esclarecimento que os formulários que são usuais para 

o desenvolvimento deste tipo de trabalho; foram dispensados. Isso se deu pelo fato 

que toda as ações de intervenções realizadas faz parte do cotidiano  de trabalho da 

referida aluna. 

 

6.3.4- A FAMÍLIA 
 Entendemos, como equipe escolar, que ao pensar a questão da importância 

do tornar-se um cidadão planetário estamos potencializando as capacidades do 
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aluno/a. Este pensamento remete-nos a analisar que atrás de cada criança existem 

seus pais, mães, responsáveis, familiares e todo um círculo social que carregam 

uma história, um passado genético e cultural. 

 Há crianças que são cercadas, desde o nascimento, de um ambiente 

afetivamente positivo, contudo, há outras que não recebem a mesma afetividade. 

Quando a criança chega à escola, já carrega uma história que não pode ser 

ignorada pela equipe escolar, pois isso acarretaria em um insucesso, fazendo do 

ambiente escolar um local de fracasso e medo. 

  Entender toda mudança na sociedade compreende uma parceria de vários 

setores, onde todos contribuem para que novos valores éticos possam surgir e se 

incorporar no dia a dia da humanidade. A escola como uma instituição onde se 

aprende de maneira sistemática deve ser o núcleo desta mudança, não só 

colocando os problemas da humanidade como algo futurística, mas presente e 

urgente.  

 Não temos tempo para procurar culpados e sim buscar soluções. A 

compreensão da importância que a escola tem para a família torna esse momento 

mais produtivo; de maneira que em algumas situações é necessário mostrar o valor 

da instituição para a criança e para sua família. Em outras abordagens será mais 

branda, visto que, o papel da escola é trazido intrinsecamente pelo discente; 

incorporado de seus familiares.  

 Percebendo a família neste contexto abordamos os pais para apresentar o 

projeto e fazer uma sensibilização e conscientização, por meio de conversa, vídeo e 

textos. Sobre os males que uma má alimentação causa no desenvolvimento da 

criança, a importância do desenvolvimento da criança nesta etapa da vida nos 

aspectos: cognitivo, sociológico e psicomotor e a necessidade do acompanhamento 

da família junto à vida escolar motivando os filhos para transpor as dificuldades 

identificadas.  

  Durante o projeto o trabalho com a família teve continuidade através de 

bilhetes informativos sobre o projeto e solicitações de contribuição para realização 

das dinâmicas programada. 

 

6.3.5- AS CRIANÇAS 



26 
 

 

 Pensando no exposto até o momento foi desenvolvido um trabalho com as 

crianças que teve como “ponta pé inicial” a apresentação do quadro motivacional, 

que foi criado com a temática das carinhas dos sentimentos (feliz e triste). Pois 

segundo Lima (2008) a motivação é: 

 
Uma das grandes virtudes da motivação é melhorar a atenção e a 
concentração, nessa perspectiva pode-se dizer que a motivação é a 
força que move o sujeito a realizar atividades. 
Ao sentir-se motivado o individuo tem vontade de fazer alguma coisa 
e se torna capaz de manter o esforço necessário durante o tempo 
necessário para atingir o objetivo proposto.  
 

 Numa roda de conversa colocamos as dificuldades que a turma estava 

apresentando (Alimentação inadequada, indisciplina e a dificuldades de 

aprendizagem) e conduzimos o grupo para chegarmos a algumas ações e/ou regras 

que poderiam solucionar estas dificuldades. Lembrando que a aquisição dos direitos 

deve estar atrelado, de modo que não sejam vistos de maneira individualizados e 

sim coletivamente, já que um interdepende do outro. 

A dinâmica do quadro motivacional seria desenvolvida diariamente no último 

momento da aula; de responsabilidade do grupo com a mediação da professora, que 

avaliariam o desempenho individual premiando (carinha feliz ou triste) cada um 

conforme o desempenho.  

A organização do trabalho se deu, com a divisão das crianças de acordo com 

suas dificuldades e foram feitas propostas de trabalho que passava por atividades 

extras para casa, o comparecimento da criança uma vez por semana no contraturno 

para que fossem trabalhadas suas dificuldades individualmente, entre outras. 

 Dentro de toda dinâmica que foi trabalhada junto à referida turma, 

analisamos que muitos pontos merece atenção. Os avanços e crescimentos da 

turma foram visíveis e por que não dizer o da docente.  

  No reconhecimento da diversidade e principalmente no respeito ao outro, 

assim fica possível a resolução dos vários conflitos que surgem no ambiente escolar. 

Visto que este é um ambiente fértil e adequado para a produção de pensamentos 

críticos, para a criatividade e principalmente para a formação de um cidadão 

consciente do seu papel; em uma sociedade que necessita ser lembrada de valores 

há muito esquecidos.  
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 Dentro desta concepção a professora saiu de uma postura rígida, dura, de 

um olhar homogêneo para uma visão onde o individuo é um ser único e como tal 

deve ser comparada a si mesmo e assim a relação do professor-aluno fica possível. 

Colocar em prática os vários conceitos do diálogo, necessário para a construção de 

um princípio de uma Cultura de Paz que se faz através do respeito aos direitos de 

todos bem como o seu reconhecimento. 

Ao final deste processo foram confeccionados cartazes, criação de histórias e 

ensaio de música e coreografia. Todo este material foi apresentado às demais 

turmas; proporcionando um compartilhamento dos conhecimentos adquiridos. 

Durante o conselho de classe as ações realizadas foram expostas como forma de 

reflexão e visando aprimoramentos futuros. 

Buscamos uma cidadania planetária que tenha a capacidade de “pensar 

global e um agir local”, pois isto é ser “local e global ao mesmo tempo”. Estando 

alerta para conseguir olhar uma situação de vários ângulos. Queremos ser um 

educador que esteja atento ao cotidiano, que se posicione aos pequenos 

movimentos de nossa sociedade e de como eles vão influenciar positivamente e/ou 

negativamente na nossa liberdade, entendido a liberdade em todas as áreas. 

  Acredito que no momento que estamos abertos para entender uma situação 

de óticas diferentes estaremos reforçando os “Direitos Humanos”, buscando 

conhecimento e nos aperfeiçoando sobre temáticas atuais que emergem no 

ambiente escolar.  

Sabemos que temos um longo caminho a percorrer, porém nos sentimos 

confiantes por acreditar que esta é a direção. O nosso olhar se tornou mais apurado, 

e focamos na formação de um “SER” que ao pensar em necessidades individuais 

visualizem o bem estar da coletividade, pois vivemos interligados em uma “teia de 

relações sociais”.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a nossa prática, muitas vezes somos “engolidos” pela urgência que 

o sistema impõe. Quando deparamos com as dificuldades, relutamos em focar em 

um planejamento, querendo partir para uma ação embasada no empirismo. Neste 

momento é necessário que sejamos orientados para uma postura voltada para a 

junção de uma práxis que envolva os diversos conhecimentos. 

 Neste contexto, este trabalho de conclusão de curso proporcionou esse 

olhar, fazendo com que houvesse uma consciência do fazer pedagógico, um 

reconhecimento, um conhecer e o repeito a diversidade que se manifesta de 

maneira clara no ambiente escolar.  

 Entende-se que o Orientador Educacional deve contribuir com o corpo 

escolar diagnosticando e montando estratégias para que venha combater as causas 

que possa emperra o processo de ensino e aprendizagem. Bem como trabalhar de 

forma preventiva, conscientizando o grupo para uma práxis voltada para uma 

Educação que conduza a Paz.  

Acredito que com a conclusão desta especialização em Direitos Humanos 

estou mais capacitada para desempenhar o meu trabalho dentro da Orientação 

Educacional; consciente da relevância que o respeito, a vivência e o reconhecimento 

da multiplicidade de sujeitos existente no contexto escolar.    

 Ao término deste estudo acadêmico, me permito conclui que a partir do 

reconhecimento da diversidade do ambiente pedagógico, após uma reflexão sobre o 

conceito da Educação para Paz, com a utilização da metodologia da motivação e o 

respeito ao outro como uma continuidade do respeito do meu próprio eu. É possível 

realizar um trabalho onde se valoriza esta diversidade como oportunidade de 

desenvolver uma Educação para Paz dentro do espaço escolar. 
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SETOR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - SOE 

 
QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICO 

 
Este questionário tem como objetivo conhecer os aspectos socioeconômicos, bem 
como visualizar o perfil dos alunos que procuram o Centro de Educação Infantil 
Criança Esperança. Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, 
aquela que melhor corresponda às suas características pessoais. As informações 
prestadas serão mantidas em absoluto sigilo. 
 
1. Qual é  o seu nível de escolaridade? 
(   ) Nunca estudei.   (   ) Alfabetização (Educação de Jovens e Adultos). (    ) 
Fundamental (1ª a 4ª).  (   ) Fundamental (5ª a 8ª).  (   ) Ensino Médio. (   ) Superior. 
 
2. Qual é  o seu estado civil? 
(   ) Solteiro(a).  (   ) Viúvo(a).  (    ) Casado(a).  (   ) Outros. 
 
3. Você  se considera: 
(   ) Branco(a).  (   ) Pardo(a). (   )  Amarelo(a). (   )  Negro(a). (   )  Indígena. 
(   ) Descendente dos quilombolas.  (   ) Não quero declarar. 
 
4. Qual é  o seu tipo de moradia? 
(   ) Própria.  (   ) Alugada.  (   ) Cedida.  (   ) Financiada.  (   ) Outros 
 
5. Qual é  o meio de transporte que sua família utiliza? 
(   ) Carro próprio.  (   ) Carro da família.  (   ) Moto.  (   ) Bicicleta.  (   ) Ônibus. (   ) 
Outros. 
 
6. Quantas pessoas moram em sua casa (contando com você)? 
(   ) 2 pessoas. (   ) 3 pessoas. (   ) Acima de 4 pessoas – Total:-------pessoas. 
 
7. Quantas pessoas contribuem para a obtenção da renda de sua família? 
(   ) 1 pessoa. (   ) 2 pessoas. (   ) Acima de 3 pessoas – Total:-------pessoas. 
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8.Qual é  a renda mensal de seu grupo familiar (considere a soma da renda de 
todos que moram em sua casa)? (Salário mínimo = R$ 724,00) 
(   ) Menos de um salário mínimo. (   ) De um a dois salários mínimos. (   ) De três a 
quatro salários mínimo. (   ) Acima de cinco salários mínimo.  
 
9. Você  usa a internet? 
(   ) Em casa. (   ) Em lan house. (  ) Na casa de parentes ou amigos. (   ) Não uso a 
internet. 

 


