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RESUMO:  

A socialização é a constante troca de experiências que nos forma como seres sociais e por 

meio da qual construímos nossas identidades, ela é contínua e só se encerra com a morte. 

A socialização é um processo muito importante para o desenvolvimento das pessoas, tanto 

emocional como acadêmico. Por meio da interação existe uma construção de laços de afeto 

e respeito de cada um. De acordo com a realidade, recebemos as ferramentas que 

utilizaremos no restante de nossas vidas para interpretar o mundo à nossa volta. Sabendo 

disso, o objetivo do projeto é saber como a socialização das crianças, com seus amigos, 

adultos ou professores, interfere na sua vida acadêmica. A fim de cumprir tais objetivos, 

primeiramente busca-se compreender o que é socialização. Em seguida, refletir sobre os 

modos como a socialização ocorre na vida da criança. Em um terceiro momento, avaliar se 

a socialização pode ou não contribuir com a aprendizagem. Além disso, será aplicado um 

questionário para alunos do fundamental II e pais do colégio Interativa, a fim de analisar se 

esses reconhecem a importância da socialização na aprendizagem das crianças. Até o 

presente momento entendemos que o processo de socialização é dividido em duas partes, 

a socialização primária e secundária. A socialização primária ocorre na infância, onde, 

geralmente ocorre no meio familiar, a criança tem contato com a linguagem e com as 

primeiras relações sociais. Na socialização secundária o indivíduo mais maduro começa a 

ter contato com os agentes de socialização, como a escola, os amigos, a mídia e o trabalho. 

A socialização pode ajudar no meio emocional da criança, fazendo com que ela não fique 

mais sozinha e solitária, se tornando mais feliz e alegre. Além disso, ajuda também no meio 



 
acadêmico, onde ocorre a interação com outros da mesma idade e a ensina a trabalhar em 

grupo. 

 

Palavras-chave: Socialização, Crianças, Desenvolvimento, Aprendizagem, Interação. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de socialização ocorre com todas as pessoas, uma vez que vivemos 

em coletividade. Desde o nascimento até a velhice nos encontramos rodeados de outros 

seres humanos, os quais teremos de conviver pelo resto da vida. 

A socialização pode ajudar no meio emocional da criança, fazendo com que ela se 

abra mais a novas experiências e pensamentos. Por meio das emoções positivas dentro de 

uma relação, existe uma construção de laços afetivos. Esses não dependem somente do 

tempo, os interesses comuns são o principal critério para criar laços de afeto. Atitudes 

como a bondade, a benevolência, a proteção, o apego, a gratidão e a ternura, são 

características do afeto.  

 A partir do que é vivenciada em sua própria realidade, são evidenciadas as 

características individuais que compõem a identidade cultural de cada um. Essa identidade 

pode ser entendida pelos costumes, crenças, normas e valores pelos quais as pessoas 

determinam suas ações. 

 

A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a 
assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios sejam 
morais, religiosos, éticos ou de comportamento que balizam a conduta do 
indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um 
produto dela (DURKHEIM, 1903, p.166). 

 

De acordo com essa realidade, recebemos as ferramentas que utilizaremos no 

restante de nossas vidas para interpretar o mundo no decorrer de nossa socialização. Por 

exemplo, aprendemos a trabalhar em grupo apenas se trabalharmos em grupo, se não 

trabalharmos em grupo, nunca iremos saber como seria essa nova atividade. Além de se 

socializar temos que saber como lidar e respeitar as diferenças de cada um e aprender a 

resolver conflitos entre o grupo.  

Nesse sentido, é preciso pensar na prática, como essa socialização ocorre. Pode-

se citar alguns exemplos: Na escola durante uma atividade coletiva, as crianças vão ter que 

conversar entre si para realizá-la. Durante a conversa surgiram pensamentos, opiniões e 



 
discussões, ali é onde se aprende a resolver um conflito. Ocorre também entre colegas, 

quando têm interesses em comum e começam uma amizade a partir daquilo. Em casa, a 

socialização ocorre com as pessoas que passam mais tempo, por exemplo os pais, que 

tendem a ser a maior fonte de cultura para seus filhos. Durante as interações as crianças 

desenvolvem suas habilidades emocionais e sociais, bem como o senso de empatia e 

coletividade. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 2.1 A socialização. 

 A socialização é a constante troca de experiências que nos forma como seres sociais 

e construímos nossas identidades, ele é contínuo e só se encerra com a morte. Para o 

sociólogo Gilberto Freyre, a socialização pode ser definida da seguinte maneira:  “É a 

condição do indivíduo (biológico) desenvolvido, dentro da organização social e da cultura, em 

pessoa ou homem social, pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membro 

de um grupo ou de vários grupos.” 

O processo se relaciona diretamente com a construção da identidade cultural de uma 

pessoa. A identidade cultural é definida pelos costumes, crenças, normas e valores pelos 

quais as pessoas de uma cultura determinam suas ações em relação à sua realidade. De 

acordo com essa realidade, recebemos as ferramentas que utilizaremos no restante de 

nossas vidas para interpretar o mundo no decorrer de nossa socialização. 

 

A socialização é um processo interativo, necessário para o desenvolvimento, 
através do qual a criança satisfaz suas necessidades e assimila a cultura ao 
mesmo tempo que, reciprocamente, a sociedade se perpetua e desenvolve. 
Este processo inicia-se com o nascimento e, embora sujeito a mudanças, 
permanece ao longo de todo ciclo vital (BORSA, 2007, p.1). 
 



 
 O processo de socialização é dividido em duas partes, a socialização primária e 

secundária. A socialização primária ocorre na infância, onde, geralmente no meio familiar, 

a criança tem contato com a linguagem e com as primeiras relações sociais. Na socialização 

secundária o indivíduo mais maduro começa a ter contato com os agentes de socialização, 

como a escola, os amigos, a mídia e o trabalho. Nesses grupos a pessoa interage com a 

cultura e os valores de outras pessoas, formando assim a sua própria identidade, que 

também estará se desenvolvendo e modificando até a morte. Se de alguma forma a pessoa 

teve uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos problemas na sua vida 

social, já que o primeiro momento de socialização é essencial na construção do caráter do 

indivíduo.  

 

A criança inconscientemente usa do processo de imitação e observação e 
devido a este fato destacamos o papel dos pais, que têm uma convivência 
maior do que os outros significativos e decorrentes a isto, a criança tem uma 
tendência maior de observar e imitar as atitudes dos pais (BERGER; 
LUCKMANN, 2005). 
 

2.2 A aprendizagem.  

O contexto das mudanças na educação médica, ocorridas no século XX, no âmbito 

mundial e, particularmente, nas Américas, requer uma breve retomada na história para a 

compreensão do movimento que iniciou as modificações na formação médica no Brasil. No 

início do século XX, Flexner (1866-1959) foi um educador estadunidense, que revolucionou 

a educação médica, reorganizando o ensino e a prática nas escolas com seu relatório que 

impunha o perfil do médico ideal. Além de revolucionar todo o tipo de ensino, que levamos 

até hoje no dia a dia, tudo ocorreu no século XX. 

 

Enfatiza a importância do docente como facilitador e colaborador da 
aprendizagem, em ajudar a guiar o processo de aprendizagem através de 
questionamentos na abertura e fechamento do problema para tornar sua 
opinião visível e manter todos os estudantes envolvidos no processo 
(SILVER, 2002). 

 



 
Vivenciar metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação médica é estar 

em um ambiente de pensamentos, ações e situações diversas, na escola e em locais de 

trabalho, ou seja, em todo local em que vivemos nos dias a dias, que provocam as pessoas 

envolvidas, se revelarem como de fato se apresentam e se sentem, sendo participantes ou 

não desse processo. “Planejar não pode ser considerado uma atividade neutra, mas 

intencional; conta com a projeção de objetivos e estabelecimento de meios, sendo um 

exercício de reflexão ideologicamente comprometido” (BATISTA, 2004, pg 35). 

Refletir sobre a sua responsabilidade de se construir permanente uma proposta de 

metodologia ativa e redimensioná-la na perspectiva da aprendizagem problematizadora e 

da integração curricular mostra-se como uma tarefa desafiante, que exige compromisso e 

dedicação dos docentes e estudantes, participação efetiva da gestão, apoio da instituição e 

da parceria. É nessa rede de relações e interdependências que se busca formar um 

profissional com competência técnica, com valores éticos e de cuidado, visão humanística, 

compromisso social e, ao mesmo tempo, crítico, reflexivo, moderador e avaliador de sua 

aprendizagem e de seu desempenho profissional. “Concordo com o PBL é uma abordagem 

bem fundamentada nos princípios que sustentam o processo de aprendizagem e, portanto, 

pode ter inferências e potencial decisivo em todas as dimensões da organização do 

processo educacional” (MAMEDE, 2013). 

 

2.2.1 A aprendizagem em casa 

A pandemia de COVID-19 ocasionou a suspensão das aulas nos espaços escolares 

para bilhões de estudantes, adoção de práticas pedagógicas organizadas de maneira 

aligeirada e uma apropriação equivocada dos termos ligados à EAD. O argumento deste 

trabalho é de que o distanciamento físico social transpôs a educação para contextos 

remotos sem considerar fundamentos pedagógicos da literatura e pesquisas em EAD ou 

Educação Online. O estudo conclui assim, que essas práticas, além de se apresentar pouco 

efetivas no que diz respeito à qualidade da continuidade do processo formativo, podem 

desenhar um contexto de fragilidade no percurso de fortalecimento dos processos 

formativos na modalidade a distância. 

 

“Constata que, em um momento de adaptação do processo de 
aprendizagem, o Google Classroom e o aplicativo ZOOM se apresentam 
como recursos eficazes para medição remota, mas que sua integração 
estratégica no processo formativo demanda formação tecnológica dos 
professores” (Veríssimo, 2020). 



 
 

As relações família-escola tornaram-se foco recente da política educacional, que 

estabelece a participação dos pais na educação dos filhos como decisiva para a 

aprendizagem e o sucesso escolar. Tal participação ocorre, sobretudo, através do dever de 

casa, uma prática cultural pouco estudada e problematizada. Este texto explora a questão 

do dever de casa na história, pesquisa e política educacional recentes nos Estados Unidos 

e no Brasil. 

 

2.2.2 A aprendizagem na escola. 

Servindo-nos do arcabouço teórico comentado, são vários os aspectos em que 

professores e professoras repetem modelos inconscientes de agir na prática da avaliação 

da aprendizagem escolar. Para provocar uma reflexão, vamos sinalizar alguns, entre muitos 

outros, nos quais padrões inconscientes de conduta atuam fortemente, de modo 

automático. 

Aqui se manifesta uma ação regida por uma representação social que tem 
fontes históricas, aparentemente perdidas no tempo, mas que são datadas. 
O modelo de exames escolares hoje praticados foi sistematizado no decorrer 
do século XVI, com o nascimento da escola moderna, caracterizada pelo 
ensino simultâneo, em que um professor sozinho ensina, ao mesmo tempo, 
a muitos alunos (GRAMSCI, 2002). 

 

O primeiro deles tem a ver com o equívoco de denominar sua prática de  avaliação, 

quando o que se faz é exercitar os exames. Professores, professoras, escolas outros 

sistemas de ensino dizem que estão praticando as suas avaliações e as atividades assim, 

existem dias de avaliação, práticas de avaliação, sistemas de avaliação, atividades de 

avaliação, testes de avaliação, plataformas de avaliação, porém, efetivamente, são dias de 

exames, práticas de exames, sistemas de exames, atividades de exames, ou seja, somos 

afetados por hábitos que já passaram para nosso inconsciente e atuamos automaticamente. 

 

2.3 A socialização em tempos pandêmicos 

Em 2020, entramos em uma fase de pandemia, por conta do novo vírus o COVID-19, 

aconteceram muitas mudanças em todas as nossas vidas, por um exemplo foi a mudança 

de rotina de aula, que passou de ensino presencial para o ensino remoto. A socialização 

das crianças mudou de uma forma completa, não tinha mais os seus amigos para poder 

conversar em sala de aula e ficando apenas em casa sozinho e somente com uma tela de 



 
um computador. Embora médicos acreditem que as crianças que contraem o coronavírus 

frequentemente não sejam tão afetadas como os adultos, elas ainda podem ser portadoras 

e, desse modo, podem infectar outras pessoas. 

          Alguns estudos sugerem que o vírus pode ser transmitido antes mesmo do 

aparecimento dos sintomas, o que faz com que seja ainda mais importante seguir as regras. 

Mesmo assim, o governo da saúde sempre quis prevenir todas as crianças, fazendo com 

que todas as escolas ficassem fechadas e mantendo todos os alunos isolados em sua casa, 

não havendo a socialização. Mas o distanciamento social não significa isolamento total. 

Afinal de contas, manter relacionamentos com outras pessoas é importante para as 

crianças. Isso contribui para o seu desenvolvimento socioemocional, além de fortalecer as 

habilidades socioemocionais”, diz Melissa Brymer. 

 

3. OBJETIVO  

O objetivo geral do projeto é saber de que forma a socialização das crianças, com seus 

próprios amigos, adultos ou professores, podem interferir na sua vida acadêmica. 

● Compreender o que é a socialização; 

● Refletir sobre como ela ocorre em diferentes situações na escola; 

● Saber de que forma a socialização influencia na aprendizagem das crianças, seja em 

casa ou na escola.   

 

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

Por meio da socialização, a criança tem um momento de troca onde ele se relaciona 

com pessoas que pensam de formas diferentes. A socialização é um processo contínuo 

para a sua aprendizagem, ela pode ajudar no meio emocional da criança, criando conflitos 

e incentivando o indivíduo a resolvê-los, além de acostumar as crianças a viverem em uma 

sociedade de pessoas que pensam de diversas formas. 

No meio acadêmico, a socialização tem por objetivo a integração do ser humano à 

sociedade por meio de conflitos e divergências vivenciadas no ambiente escolar. Sabendo 

disso, seria possível saber se a socialização das crianças com outras pessoas pode ajudar 

no seu desempenho escolar?  

Além disso, sabendo que existem crianças que não se socializam e preferem fazer 

trabalhos sozinhos do que em grupo, seria possível saber se sem essa socialização na vida 



 
escolar da criança, ela teria o mesmo desempenho na sua aprendizagem como os que se 

socializam com outras crianças?  

 

5.MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, para tal, se utiliza de sites, livros e artigos para 

fundamentar o texto. A fim de cumprir tais objetivos, primeiramente busca-se compreender 

o que é socialização. Em seguida, refletir sobre os modos como a socialização ocorre na 

vida da criança. Em um terceiro momento, avaliar se a socialização pode ou não contribuir 

com a aprendizagem. Além disso, foi aplicado um questionário aos alunos do Colégio 

Interativa de Londrina, do 6º ano ao 3º ano do Ensino Médio. O questionário foi elaborado 

no Google Forms, e continha 10 questões no total, sendo duas discursivas e as outras oito 

objetivas, todas sobre a aprendizagem e a socialização. Após isso realizamos a análise das 

respostas. Ainda este ano, pretende-se, realizar uma entrevista com a coordenadora da 

educação infantil Patrícia, a fim de descobrir se ela, juntamente com as professoras 

desenvolveram algum método ou atividade específica para que os alunos se socializem no 

ensino remoto. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio do questionário aplicado nós tivemos 32 respostas. A seguir analisaremos 

as respostas das principais perguntas. 

 
Figura 5: Você acredita que seu desempenho caiu devido ao ensino remoto. 

Fonte: Próprio Autor. 
 

Na primeira pergunta do formulário podemos observar que aproximadamente 71,9% dos 

entrevistados acreditam que o seu desempenho escolar caiu devido ao ensino remoto. Em 

segunda posição na porcentagem estão os que responderam não acreditar que o seu 

desempenho escolar caiu devido ao ensino remoto, com 15,6% das respostas. A partir 



 
desses dados podemos concluir que a maioria acredita  que o seu desempenho escolar 

caiu devido ao ensino remoto.  

 

Figura 6: Você prefere trabalhar sozinho ou em grupo. 
Fonte: Próprio Autor. 

 

A porcentagem das respostas ficou bastante próxima nessa pergunta. 37,5% dos 

entrevistados preferem trabalhar sozinho, enquanto 34,3% preferem trabalhar em grupo.  

 
Figura 7: Como você se sente fazendo trabalho sozinho. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Ao perguntarmos o que os entrevistados sentem quando trabalham sozinhos. A maioria das 

respostas diziam mais concentrados, independentes e sobre controle. 



 

 

Figura 8: Como você se sente fazendo trabalho em grupo. 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Também perguntamos como se sentem trabalhando em grupo. Tivemos respostas dizendo 

que se sentem incomodados porque as coisas não saem sempre como esperado e 

injustiçadas, mas também tivemos respostas dizendo que se sentem felizes, entretidos e 

têm mais agilidade na produção do trabalho. 

 
Figura 9: Você prefere estudar remotamente ou presencialmente. 

Fonte:Próprio Autor. 

 

Na última pergunta que será analisada aqui, 78,1%, ou seja, a maioria, respondeu que 

prefere estudar presencialmente, enquanto 21,9% prefere estudar remotamente. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
Este trabalho tinha como objetivo saber de que forma a socialização das crianças, 

com seus próprios amigos, adultos ou professores, podem interferir na sua vida acadêmica. 

Para isso, primeiramente buscou-se compreender o que é a socialização e refletiu-se sobre 

como ela ocorre em diferentes situações na escola. 

Diante da aplicação do formulário, desenvolvido por meio da plataforma Google 

Forms, e de pesquisas bibliográficas, podemos concluir que a socialização é a constante 

troca de experiências que nos forma como seres sociais e construímos nossas identidades, 

esse ciclo é contínuo e só se encerra com a morte. Dentro da escola, as crianças se 

socializam o tempo todo, ao fazerem uma atividade em grupo, tirar dúvidas e até nas 

brincadeiras e desavenças. 

Sem o convívio coletivo, os indivíduos não terão experiências e nunca terão 

enfrentado problemas em um grupo, assim sendo mais provável de que tenham dificuldades 

de lidar com isso ao longo da vida.  
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