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Resumo 

O estudo em andamento, é continuação do projeto 
desenvolvido por meio do PROVIC do ano anterior, que 
parte do levantamento inicial que caracterizou as crianças 
imigrantes presentes no cotidiano escolar da rede 
municipal de ensino de Ponta Grossa. Nesta nova etapa, 
buscou-se conhecer os desafios que as professoras e 
equipes pedagógicas enfrentam na acolhida dessas 
crianças e as estratégias pedagógicas propostas para 
acolhê-las na escola. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que se valeu de questionário para obtenção 
dos dados.Tomamos como base estudos de Rifiotis 
(2019), Milesi (2018), Scarano  (1999), dentre outros. 

Introdução 

As transformações no mundo contemporâneo e a 
globalização têm provocado inúmeros fluxos migratórios, 
que ocorrem em meio a complexas situações marcadas 
por conflitos, guerras, violência, pobreza, fome, 
exploração, dentre outras (MILESI, 2018, p. 1).  
A pesquisa dá continuidade aos estudos de Iniciação 
Científica do ano anterior, que, a partir de leituras e 
estudos dos materiais encontrados propiciou ampliar a 
visão sobre o contexto de imigrantes e refugiados. O 
estudo teve como objetivo geral compreender o processo de 
inserção de crianças imigrantes nos espaços escolares, 
ressaltando os desafios pedagógicos que permeiam as 
relações da escola. Como objetivo específico, o trabalho 
propõe caracterizar quais estratégias as professoras e 
equipe pedagógica utilizam para realizar o trabalho com as 
crianças imigrantes. 

Material e Métodos 

A pesquisa qualitativa buscou estabelecer um contato 
direto com os profissionais que atuam diretamente com as 
crianças migrantes, de modo a conhecer os desafios que 
vivenciam no cotidiano com as crianças imigrantes e as 
estratégias pedagógicas que realizam para acolhê-las. 
Para tanto, em virtude da pandemia do Covid 19, optou-
se por enviar um questionário, elaborado via Google Form, 
para que a pesquisa continuasse mesmo diante deste 
desafio. As respostas foram categorizadas e analisadas 
constiuindo elementos fundamentais para o relatório de 
pesquisa. 

Resultados e Discussão 

Diante das respostas, fica perceptível que uma das 
maiores dificuldades é em relação à apropriação da 

língua e a comunicação com as crianças, cada 
professor disse desenvolver estratégias peculiares para 
essa comunicação. Essas estratégias, como as 
apontadas pelas professoras de educação física, se 
baseavam nos gestos, uma vez que em suas práticas 
utilizavam-se do movimento do corpo. Já as professoras 
regentes, apontaram a dificuldade em relação à 
alfabetização, visto que, esse movimento de alfabetizar 
é complexo e envolve vários aspectos não só da língua, 
mas da cultura. Uma das professoras aponta que, trazia 
imagens e desenvolvia seu trabalho de forma lúdica, a 
fim de ensinar a criança, independentemente da 
nacionalidade. Alguns apontaram o uso dos recursos 
tecnológicos para se comunicar com as crianças para 
que houvesse êxito na interação entre professor e 
aluno.  

Conclusões 

 A escola precisa realizar um atendimento cada vez mais 
qualificado, buscando adotar práticas que valorizem o 
modo de viver de imigrantes e refugiados nesse espaço 
que se apresenta de maneira diferente e totalmente nova. 
Fica evidente que, a maior dificuldade se encontra na 
língua e idioma, mas é perceptível que as professoras 
ousaram nas suas práticas em busca do ensino e 
aprendizagem desse aluno. 
 A análise dos dados apontam a necessidade de 
aprofundamento da pesquisa por meio de uma 
aproximação com o cotidiano da escola para 
compreender as práticas  realizadas tanto na perspectiva 
dos profissionais quanto das crianças imigrantes.  
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