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  Resumo  

O objetivo do estudo foi focalizar historicamente os 
processos educativos de crianças imigrantes no município 
de Ponta Grossa. Trata-se de um estudo bibliográfico de 
cunho histórico que pretendeu apresentar elementos para 
compreender os contextos vivenciados pelas famílias e 
crianças imigrantes no município. A pesquisa se 
fundamenta nos conceitos da abordagem da Teoria 
Histórico-Cultural, que compreende o processo educativo 
como resultado da dinâmica interação entre o sujeito e 
seu meio em contínua apropriação da cultura. 

 

  Introdução  
Fundamentando-se nos conceitos elaborados pela 
abordagem da Teoria Histórico-Cultural, entende-se que o 
processo educativo cumpre o papel de humanizar o ser 
humano. Ao nos depararmos com inúmeras crianças 
imigrantes no interior das instituições educativas da rede 
pública de ensino de Ponta Grossa, nos perguntamos: 
como vêm ocorrendo os processos educativos de 
crianças imigrantes e suas famílias ao longo do 
tempo? Como vêm se estabelecendo na cidade e 
realizando o intercâmbio cultural? 
O estudo constitui-se em uma pesquisa qualitativa, de tipo 
exploratório, utiliza-se do estudo bibliográfico com análise 
em perspectiva histórica, e tem como objetivo focalizar 
historicamente os processos educativos de crianças 
imigrantes no município. Os materiais para realização da 
pesquisa foram retirados do site Google Acadêmico a partir 
de um levantamento bibliográfico e análise de dados. 

 

  Material e Métodos  

A pesquisa qualitativa, de tipo exploratório, foi realizada 
por meio do estudo bibliográfico. Iniciamos pela 
construção de um Estado do Conhecimento, que segundo 
Romanowski e Ens (2006), consiste em entender como se 
dá a produção de conhecimento em teses, dissertações, 
artigos, periódicos e publicações. A pesquisa foi realizada 
de setembro à dezembro de 2020, na plataforma Google 
Acadêmico utilizando as palavras-chave: imigração, 
criança, educação. Foram encontrados 150 artigos e 
apenas 26 selecionados, os demais não estavam 
relacionados totalmente com o tema. Para análise foi 
construído um quadro de análise que possibilitou 
selecionar os artigos para estudo. 

 

  Resultados e Discussão  

Dos artigos selecionados, apenas 5 tratam de crianças 

 
imigrantes, e outros 5 diretamente da região do Paraná. 
As áreas de conhecimento são diversas, como Sociologia 
da Educação, História da Educação, Psicologia, Ciências 
Sociais, e Letras. Estes artigos foram publicados de 2003 
a 2019 e os temas abordados tratam das dificuldades 
encontradas na integração dos imigrantes com os nativos, 
os desafios nas salas de aula, na inserção dos alunos na 
comunidade escolar e as dificuldades dos professores na 
alfabetização dos mesmos. Os temas abordados nos 5 
artigos que tratam diretamente das crianças imigrantes, 
são da área de ciências sociais. Os 5 artigos que falam da 
imigração no Paraná, são da área de História da 
Educação e trazem uma perspectiva histórica relatando 
como esses imigrantes chegaram aqui, o contexto do 
estado quando chegaram e como ficou após as interações 
entre culturas. 

 

  Conclusão  

Em um contexto geral da pesquisa, vemos que a criança 
é pouco representada no âmbito da imigração, pois muitos 
dos artigos selecionados eram relacionados à educação 
de adolescentes e adultos. 
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